
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΙ4] ΟΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ὉΓ σθηθιαοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥῪ 5Π6 ]νῈ5 ὈΘΙΟΓΘ 1 ννὰ5 σα [ΠΥ σοδηηδα Ὀγ ΟΟορΪΘ ἃ5 ρα οἵ ἃ ριο]θοί 

ἴο πΊαΚθ {Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΚΚ αἸδοονθγα 6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πδ5 βδυχνινθα ἰοηρ Θπουρῇ [ΟΥ ἢ6 σοργτρῇῃϊΐ ἴο ΘΧΡΙΓΕ ΔΠ6 [ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου {Π6 ρα ΠΟ ἀοπΊδ1η. Α ΡΌΌΠΟ ἀοπΊδη ὈΟΟΚ 15 Οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ 5 ]6 οἱ 

ἴο σοΟρυτρΡῆϊ ΟΥ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [ΘΠ Πὰ5 ΘΧριγθα. ΛΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΕΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη ΠΊΔΥῪ νὰΓῪ σΟΠΠΙΓΥ ἴο σοπηΐγγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδ]η ὈΟΟΚ5 

ΔΓ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργθ θη! ηρ ἃ ννΘδ]}ῃ οἵ ΠΙϑίογυ, οὐ] ὰγ6 ἀηα Κηονν]θαρσθα {Παῖ᾽5 οἴζθη αἸΠΠου]{ ἴο ἀἸ5ΟΟνΘΥ. 

ΜδγΚκβ, ποίδοη5 ΔΠ6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4118 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΊ6 ΨΝΝ1}] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΕ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ ΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΟΌΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δηα ΠΠΔΙ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερσο ρυ 611Πη65 

ΟΟΟρ]6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡΊΖ6 ΡαΌΠ1Ο ἀοΟΙΊΔ1η Πηδίθυ 415 Δη6 τη ΚΘ Π6 1 νυν 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαῖη ὈοΟΚΒ ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΠΙΟ δηα ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οαδίοα!δη5. ΝΘνο Π61655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΉΞΙνΘ, 50 1η ΟΥΘΓ ἴο ΚΕΘΡ ΡΓοΟνιἸηρ {Π15 ΓΟΘΟ ΓΟΘ, ννῈ Πᾶνα ἴακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αὔιιδ8 ὈΥ σΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] ΠαΙηρ Ρ]οΙηρ ΘΟ 108] ΓΟ5 ΓΙ ΟΙΟΉ5 Οἡ Δυίοπηαίθα ΠαΘΓγΊηρ. 

ννὲ αἷ80 δϑκ (Παΐ γου: 

Ἔ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί 56 οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑίρηθα σοορὶθ ΒοΟΟΚ δϑδγοῇ [ῸΓ 56 ὈΥῪ 1πα]νιἋπ415, ἃη6 ννῈ γοααθδϑβί (Παΐ νοι τ1ι56 [Π656 ΠΙΘ5 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠ ΠΊΘΓΟΙΔΙ ρΡιΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝοίγαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαΐίοα χμογγίπρ [)Ὸ ποΐ 56η4 διϊοπΊαΐθα ΠΠΘΓΙ65 οἵ Δηγν οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοὰ ΙΓ σοπα ποίησ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] Δ10η., ΟρΡίΙΟΔ] ΟΠ δΓδοίου ΓΘΟΟΡ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ΜΝ ΠΘΓΘ ΔΟΟ6585 ἴο ἃ ἰἀγρα ΔπΊουηΐ ΟἹ ἰΘχί 15 ΠΕΙΡΙα], ρΡΙΘ 56 οοηΐδοΐ τι5. να δποοῦγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθυ! 415 [ΟΓ [Π656 ρα ΡΟΒΘ5 ΔΠα τηᾶν Ὀ6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρΠοη ΓΘ σοορθ “νου Κ᾽ γοι 566 οἡ θοῇ ἢΙΘ 15 Θ556 Πη618] [ῸΓ 1Π]ΟΓΠηρ ΡΘΟΡΙΘ ἀροσῦυΐ [Π15 ργο]θοῖ ἃπα ΠΕΙριηρ {Ποῖ Ππα 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 ᾿πγοῦσῇ οορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῃ. ΡΙθαβα 40 ηοΐ ΓΕΠΊΟΡΘ 11. 

ἝΞ ΚΟΡΡ 11 ἰοραὶΪ ΝΥ μαΐθνϑυ γουγ τ156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {πδ΄ γοι! ΔΓΕ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑαηρ {Πδΐ ννῃδΐ γοῦ ἀγα ἀοΙηρ 15 ἰΙαραὶ. [)ο ποΐ δϑϑπηδ [Πδΐ {π5ΐ 

Ὀδοδιι56 ννα ὈΘΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη {Π6 ΡΠ ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη|1664 δίαίθ5, [δ΄ [ῃ6 ννουῦῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΡΆΡΠῸΟ ἀοπΠΊΔΙη [ῸΓ 1565 1η ΟΙΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῇϊ νὰ Γ165 ΠΠῸΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟὰΠίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟἴΟΓ σιμαδησθ οἡ νυ ΘΙ ΠΘΓ Δ ΠΥ ϑρθοΙῆςο πι56 οὗ 

ΔΠΥ ΘΡΘοΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]]οννβά. ΡΙθαβα (ὁ ποΐ ἃ55ΠΊ6 {Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 Δρρθδίαποθ ἴη σοορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῇ πηθδη5 1 οδη Ὀ6 1566 1ῃ ΔΠΥ ΠΠΔΠΠΘΓ 

ΔΉΥ ΠΟΙ τη ([η6 νου]. (ορυπρῇΐ ᾿ηΠρσοιηθηΐ [14 01ΠΠ }ὺὐ ὩῸὉΔη Ὀ6 4116 βΘνϑίο. 

Αβουΐ σοορ!ο ΒΟΟΙΚ ΒθΆγο ἢ 

(οορ θ᾽ 5 ΠΊ 550 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου ̓ 5 ἸΠΤΟΥΓΠ]ΔΟη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔΟΟΘ551016 Πα 56 {π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑαίοῇ ἢ6]Ρ5 γθδαθυβ 

ἉἸΒοονθῪ {Π6 ννου]α᾽ 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙρΡΙηρ δα Ποῦβ Δη6 ΡᾺΠ5Π6Γ5 Γθδοῇ ηθνν ΔΘ ησ65. Υου σδη βθάγοῃ Πγοσῦρῇ [(Π6 []] ἰΘχί οἵ [ῃ15 ὈθοοΪΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

αὐ περ: )})΄ ΌοΟοΚ5  σοοσ]α. σοῦ 
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Δλεκεποίο ἐϑΡπορί(ἃ 

ΑΝΝΟΤΑΤΊΟΝΙΚ ΒΑΟΘΒΖΣ, 
ΒΕΙΝΟ Α 

ὉΈΕΣΤΙΊΟΑΙ, ὉΣΟΈΒΈΊ' 

ΑΝΌ 

ΘΥΝΟΡΤΙΟΑΙ, ΑΒΒΑΝΟΕΜΕΝΤ 

ΟΡ ΤῊΣ ΜΟΒΤ ἹΜΡΟΒΤΑΝΈΤ 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΚ ΟΝ ΤῊΕΒ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΤΊ, 
ΕΧΕΘΕΤΙΟΑΙ,, ΡΗΙΟΓΟΘΊΟΑΙ, ΑΝῸ ὈΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ,: 

ἙΟΑΒΕΡΟΓΕΥ͂ ΟΟΙΓΕΟΤΕΌ ΑΝΌ ΟΟΝΌΕΒΝΒΕΏ, ἘΒΟΜ ΤΙΣ ΒΕΒῚ ΟΟΜΗΜΕΝΤΑΤΟΆΒ, 

ΒΟΤΗ ΑΝΟΙΕΝΤ ΑΝ ΜΟΡΕΑΝ, 

ΑΝῸ 80 ΡΙΘΕΒΤΕΡ Α8 ΤῸ ΕΘῚΜ ΟΝῈ ΟΟΝΒΙΒΤΕΝΤ ΒΟΡῪ ΟΡ ΑΚ ΝΟΤΑΤΙΟΝ, 

Ια νηΐοῖ 

Φαεὺ βορείου ἰΚὶ ἐρετειπατίεαγ αἰτεδιτεῦ ἴοὸ ἐῳ τεῤρεκτίος μιθοτ, 

ΑΝῺ ΤῊΣ ῬΟΆΕΙ͂ΟΝ ΜΑΤΤΕΗ ΤὙΒΑΝΒΕΚΑΤΕΏ ΓΝΤῸ ΕΝΟΣ8Η ς 

Τῆο ΨΠοΐο δεοσοιηρδοϊεὰ νεῖ τὰ 

Α ΟΟΡΙΟΌΒ ΒΟΡΥ͂ ΟΕ ΟΚΙΟΙ͂ΝΑΙ, ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΞ. 

Βγν ΤΗῈ εν. 5. Τ. ΒΙΟΟΜΕῚΊΙΕΙ., Μ. Α. 
ΟΡ δΒΙΌΝΕΥ ΟΟἹΕΟΣ, ΟΑΜΒΕΙΌΟΣ, ΥἹΟΛΕ ΟΥ ΒΙΞΒΒΒΟΟΚΕ ἵἱ᾿Ν ΒΟΤΙΑΝΌ, ΑΝΌ ΟΥΒΑΤΕ 

ΟΥ̓ ΤΊΤΟΝ ΑΝῸ ΤυοβύΥ ΙΝ 1ῈΕ1ΟΕΒΤΕΆΒΗΙΗΕ. 

Οὐ σοφισταὶ ἥκομεν, οὐδὲ ἀπιστεῖν ἕτοιμοι, θεαταὶ δε μόνον τῶν 
γεγραμμένων, ἐξετάξομεν τὴν Ἐραφήν. 

Ῥμϊοξῖς, 7 υο. ἴσο. 1, Φ2. 

᾿Αλλὰ τῶν θείων τὰ πολλὰ ἀπιστίῃ διαφυγγάνει μὴ γινώσκεσθαι. 
Βεταςο! δ δρ. ΡΙυἴκγοὶ!. Οοιΐο!. 

ΥνΟΙ͂. 1. 

ΦΊΟΝΡΟΝ: 

Ο. ΑΝΏὨΌ 2. ΕΙΝΙΝΟΤΤΟΝ, 

69, 517. ΡΑυ μ᾽ 5 ΟΗΒΚΟΗ-ΎΑΒΌ; 8, ὙΑΤΕΚΙΟΟΟΡΚΑΟΒ, ΡΑΜΈΣ ΜΑΙ ; 

ΑΝ 148, ΒΤΒΑΝΡ. 
ϑκοπακτηραηοααεία, 

1626. 



«ἃ ς10 

Ῥι [358,26 

ι. 

βάκυλξϑ ΟΟι.Ε6Ὲ 118ΕΆᾺΒῪ 

΄σ΄ χ͵΄͵͵ 7574, οὐκ; γε ὦ, 
᾿ »’ ΄ “ 

ας ἐς ἀϑϑου, 



51. ΜΑΒΚ. 

ΟΗ͂ΑΡ. 1. 

ἌἜεκβΕ 1. ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου. ΜδΏΥ ΟΥΙΕο5, 885 
Ἐγδβη8, Ζοῶοσ, 1.6 (Ἰετο, Ῥνεἰϑ(είπ, Β6Ζβ, δηά 
(δρὈ6}1, δεσουπέ [18 88 ἃ βογί οἱ {Π|6 ἴο {Π6 ψοσκ. 
τ νψα8 ποί υπιιϑιιαὶ (8γΥ8 (δ 0061) ΨΠἢ ΔΓ ΠΟΥ (ὁ 
ρίο ἴο {861 ρϑείογιηδηςβ ἃ βῃογι βοηΐθῃςθ, [0 Βεσνὸ 
οἱΐὶ 88 ἃ {1{|6 ἴο {π6 ὈΟΟΙ, 8π4 το 5: ὮΝ τπδὲ {Π6 

Βαρίπηϊηρσ ἱπιιηοα ἰδίου [Ὁ] ονο. ὅο Ηοβ. 1,1, Φ. 
ζη Ἐπ. δῆ ποῦ δἷδο Ἡδγοάοίι8 1 ΓΟ ΟΟΒ. 8. ἢ ΐ8- 
ΤΟΓΥ : Ἡροδότου ᾿Αχικαρνασσήος ἱστορίης ἀπόδειϑις ἥδε. 
ΟἸΠοῖβ σοραγ {Π6 ἘΡΕΊΒΟΙΩΡ οὗὈ ἐπ Πἰβίοσυ οὗ 
ἙΒυσΥαἾά68. ΤΠΟΥ͂ τῖσῃς πᾶν δαάάθά, {πΠ6 σοι- 
πιθηοοιηθηΐ οὗἩ [6 [ἰβίοσυ οὗ Ῥγοσορίιι8. ΑἾβ8ο οὔ 
ΟμοἾυ5 Γποδηυ8: Τάδε συνέγραψε ᾿Ωκελλὸς ὁ Λευ- 
κανὸς. Απά οὗ Ἐπηδεῖιβ Γ᾿ ΟΟΓΘηΒ8.8: Τίμαιος ὁ Λοκρὸς 
τάδε ἔφα. ὅ8ο Απεϊρ. Ηἰἶδι. [4]. βογίρί. δηῃίξία. δρ. 
Ὠίοη. Ηαδΐὶ. 1.1, 10, 84.. ᾿Αντίοχος τάδε συνέγραψεν. 
Απῇ Ῥαϊωρδεῖ. ἀ6 ποσὰ. τάδε περὶ ἀπίστων συγγέ- 
γραφὰ, πεχα ἐδ6 υδὲ οΟὗἩἨ [πΠ6 3Ξγδέ Ῥδγβοη 18 γοιηδυκι 
Μ᾿ . Υδῖ πίογε 80 ἰβ8. ἴΠ6 ι186 ΟΥὗἨ Ὀοίἢ {Π0 3,γδὲ ἀπὰᾶ 
(86 ἐλύσά, ἰᾳ ἐπα δοῃηπγμοποσηδηΐ οὗἁὨ {ἢ 6 ΠΙΒΈΟΣΥ οὗ 
Ἡδοάύξοιιϑ, 85 μγεϑεγνθα ἰη Ποιηθίγ. Ῥμα]. Ἣκάταιος 
ὃ Μιλήσιος αἷδε μυθεῖται, τάδς γράφω. ΤΗΐΒ ουδβέοπι 
(ϑαγβ Οδιῃρθ611}}) Ῥγοῦδον σάν σῖβα ἰο {πῸ ουδέομῃ 
αῇϑόγναγᾶθ βαἀορίοα ὈΥ ἰγβδηβογρο 5, οὗ μυζέϊηρ᾽ δὲ τη 68 
᾿ιθδά οὔ [πεῖς ἰγδηβογιρί, ἐποὶρὶέ, Ὁ] ον ά Ὀγ ἐξ ὨΔΙΩΘ 
οὗ ἴῃ6. θοοΐκς οὐὁἁ δυρ]εοῖ, δηά βυδ]οϊηδα «αἱ ἰΐπ, ἔοος 
οῃρίϊοϊξ, χἰτ [6 πδῆια γεροδίθα, 45 ἃ (θβε ΠΟ ὩΥ [0 
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{π6 τοδάογ (παι {(Π6 τψοῦκ ν 88 δηϊγο. Μαικίδηά 
(αΡ. Βονγοῦ) ἴδκοβ {Π6 σοῃπδίγαςσιίοη ἐδπ5: Φοῇη 
(νυν. 4.) “ ἜΡΡΠΕΙΠΕ ἴη [Π6 ΙΔ ΘΓΉ655 ναϑζίν. 1.) ἃ θ6- 
Εἰπηίῃβ οἵ τ[ῃ6 Οὐοβρεὶ οὗ (γίδί, δοσοσγάϊηρ ἴο {Π6 
τοΡ ἢ οί8." (ν. ὦ. δὰ 8.) [ἡ {18 ἢθ 18 [Ὁ]ονσθᾶ ὮΥ 

Ἐοβθηϊαυ ]]οσ. Βιιΐ (ἢ 5 τηϑι Ποα 18 ΘΧ ΓΘΙΏΘΙῪ ΠΔΙΒῃ, 
δηά [ἢ ᾿η!ογργοίδιοη  ΠΙΟἢ 18 ἰουπηἀοα προῇ ἰΐ, ΝΟΥ 
Ργδοδσίουβ. Ὑπουρῇ 1 δοκπον]θάρα {πὶ Ὧο0 ψ το Γ 
οὗ τη6 Νὸν Ταοβίαπιθηῖ ΔΡοι 48 50 της ἢ 1η (18 βογί 
οὗ βυῃοῆιι518 885 Ματκ. 

2, ἐν τοῖς προφήταις. ΤΠ θ8ὲ (ὙΠ ςΒ (Πα ΘΒρθο Δ ΠΥ 
1π|6 γεσθηΐ 0η68) βθθπ ἀρτοοα "' (δῖ {Π6 ἴγιι6 γθδαϊὶπρ' 
15 ἐν Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτη, 88 θοίηρ' ἰοιηἀ ἴῃ (ἢ6 πιοϑὲ 
δηοιθὴ ΜΆΝ. δῃὰ Υ᾽ δγβίοῃηβ, δπεὲὶ σοῃηῇγμγοά Ὀγ ἃ ρ83- 
βᾶ0σ6 οὗ ῬοΓΡΏΥΓΥ, ἤογα μ6 σόηδυγοβ Μαγκ, Ὀδοδυβα 
1Ώ {Π18 ραββᾶρ ἢδ δίθυίοβ ίο 8614} ψ ηδὶ 15 ἐουηᾷ 
ἴῃ δηοίθοῦ ὙχΠΘΓ, Ὠδιηθῖν Μαϊδοἢὶ, ἢ τ Ποπὶ βοπηθ- 
(Ὠἰηρ 8:1Δ}18΄Γ ΟσΟΌΓ8. ΟΥ̓ΤΑΙΠΕΓ (48 ΕἸΘΠἤοσγ δηά 
Οτιοβῦδος να βῆονψ) (ΠΟΥ ψογο οοριρομηάεα οι 
οὔ ἃ ρ8βϑε6ᾳ8 οὗ Μδίδοῃι, δπὰ δῃοίῆογ οἵ 1βδίδῆ, δηά 
{ΠΥ ᾶνα δοόουμίεα ἴον [6 τγοδαϊΐηρ ἐν Ἡσαΐᾳ ὮΥ ἃ 
τοδί ἱῃρθηϊουβ ΠυροίἨδϑίθ, ἔῸγ ψῇηΐοἢ 1 τηθοῖ Γοίδσ 
Ἃἢ6 τεδάερ ἴο Κυϊηοεὶ. 

4. ᾿Ιωάννης βαπτίδων. ΤΠ Ἀοδέ Οίεοβ, (828 Εγαϑ8- 
τηιιϑ, δοῃπμά, ατεοίίυ8, ἀπά Κιυΐποεῖὶ,) ἀρτοθ τη ἑαΚίπρ 
{Π|8 ἕο ἐβαπτίϑε, 8πα 68} ἰἰ ἃ ἩρΌτγαϊβα. [{ Πον;- 
δυο οχίδηάϑ, 1 530126 πὴθΆβεγο. ἰο τ[ἢ6 Οτοοκ δά 
1,1] Π; δηά 18 ἃ ΓΘΡΌΪΑΓ ῬΓΙΠΟΙΡΙῈ ἴῃ σῆδηγ. Ἰηοάστῃ 
Ἰδηρυδραδ ; 88, [ῸΓ Ἰηβίδῃςβ, ΟὟγ ΤΥ. 

4. κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας. ΒοΒΘΠπ,. ἰηζ6Γ- 
Ρτεὶβ : ““ Ῥυθ]οὰ ρῥγοΐδββι8' εβέ, ᾿η 118} 108 6888 Ποηιῖ- 
Π68 Ὀαρίϑηο 4 ρορηϊοης4π), 4118 ΓΟΙΏ Β510 ροοςσδίο- 
τυ ἱπηροίτοιιν," Ηὀς οχρίδιηβ βάπτισμα, “16 
θαωρᾷπβαι ὈὉγ νοΐ τἤο86 0 1.186 10 ῥχοιπηῖβε δῃά θῆ- 
ξϑρο διπόπάιηοηίΐ οὗ μοαγὶ δηὲ γεϊογιηδίίοη οὗ ̓ "6.". 

“- Ἐχοθρί σδιαρθ6}}, νῆο γοϊδίπβ [Π6 σουιποη τοδάϊης, νοὶ 
ἢ88 δ ἱπιτηθ 86 ΚΑ ΠΟΥ οἵ Μ58. ἴῃ 118 ἔδυοιγ, ἰβ πυρροπεὰ ΌΥ 
ἐπε Αταῦ, δηά Ετἰῃπίορ. Ὑετγβίοη, δηὰ 18 τηοσθ σΟΠΙΟΓΙΏΔΌ]6 ἴἰο 186 
ϑεορε ὁ6ζ [πε ραββαρε, Ώθτε ἴτνο ἀυοίδι!οπβ ἄγα Ὀγουρῆϊ ἴτοπι ἀϊβετ- 
ἐπὶ Βγορποίδ, δη ἃ 1Π6 τηρδῖ δίπιῖ αν 15 ηοί ἔγοιι 156] 8ἢ, Βαϊ, Μαϊδοδί- 
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᾿ Κ. ἐν τῷ Ἰορδάγῃ ποταμῷ. ἮΝ οἰβίεϊη αιιοΐα8 ΘΧδπι- 
68 οὗ ἐἰἰβ τιοᾶθ οὗ δβχρτγοββίοῃ. Ηδ τηῖρῃς μᾶνα 
ΤΔΟΓΘ Δρροβίίεϊυ᾽ οἰἑεά ΤἸδμυογά. 2, ὅ. ὁ γὰρ ᾿Ασωπὸς 
πόταμος ἐῤῥύη. Ἑὶς ἰΒ ἴογ ἐν. 686 ρΓΘΡΟΒι(0η8 8Γ6. 
οἴϊθη υβοὰ 1πα Βογι τ! αἴθ ]γ, ἃ8 ἐπ δηα ἑπέο. 

ὅ. ἐξομολογούμενοι τ. ἃ. Οη {118 ψογὰ 866 (ἢ8 ποΐδ 
οὐ Μαί. 8, 6. [τᾶν ΡῈ ασίμοσ οὐβεγνοὰ τἰδί ἐξ 
ΒΘΘΙῚΒ 1η1ΘΠΒῖνα. Π{ ἀεηοία8 ἃ ἰδγνθηΐ, ἱπουρἢ Ρϑγσδρ8 
Ῥγίνδίθ, σοηΐεββίοη οἵ 8ἰη8. δὸ Αςίϑ 19, 18. ἐξομο- 
λογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὑτών. Φϑτη68 
δ.ὲ})16. ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα. 

7. κύψας λῦσαι. τοί ΤοιηΔγ ΚΒ (Πδὲ κύψας 6Χ- 
ῬΓΟ5868 {Π6 ροβίυτα οὗ ἃ βογνδηΐ ὉΠ]ΟΟΒΙἢρ᾽ Π1Β τη88- 
[6γ᾿85 βδδηάδῖβ8β. Νον ἴπ686, 88 βϑομγμνασγίζ [6118 8, [ἢ 
δὶ5 (σομιμρορηΐ. 1Ἰπηρ. το. 868. ψογο ἰδϑίσποα ἴὸ 
{π6 ἴοοϊῖ ὈΥ νεγῪ ΔΓΕ 014] ΒίγαΡ8Β : δηά, βίῃςθ {ΠῸ} 
οου]ὰ ποί Ὀ6 Ἰοοβαα ψιδοιι ἰγοι 6, (παξ ορογαίίοῃ 
τνᾶ8 ὈΥ (6 τἱσῇ - σοτηπη64 ἴο 8]αν68, (48 ὙΠ 18 
βουνϑηΐβ Ρ0}} οἱἵ᾽ Ὀοοίβ,) (Ὠουρὶ 10 866 Π)8 ἰο ἢν 
θδθη 8η οἵεοβ σῇ θοῇ {Π6 ἀἰβοῖρ6 ραγίογμιθα [Ὸγ ἐῃ6 
Μᾳβίοσ. δθα ποία οἡ Μίαιἢ. 8,11. δ οἰβίθϊιη οοϊὰ- 
Ρᾶγοβ ΤΊΡ0]}], 1, 6, 80. ““ γιποίδαιθ ἀθ ηῖνρο ἀ6- 
Ἀγ ρΡ856 Ρ646." Απάὰ 1 οΐδη, ψ Ὠ ΟἿ 18 οἰ6α ἀθονα 
οὐ Μαεαίί. 8, 11. Ἱμάντα, δίγαρ. Μεοίβίθιῃ οἰΐθβ 
Ρίαι. 4, 2. Ρ. 66ὅ.-Β. τῶν ὑποδημάτων τοὺς ἱμάντας." 
.10. καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος, εἶδε. ΤΠ ΘΓΘ 

ἢ88 Ὀ6θη βοιὴθ ἀουδί, ψὨῃδίπον ἀναβαίνω 5ῃουϊά 6 
γτοίοσγοα ἴο Φοπῃ, οὔ ἰὸ 96818. Τὸ δοῦν, βὰῪ Βγυρ. 
ΒεζΖα, δοππα, Ριβοδίογ, Ροϊθ, ἄς. Τὸ οδδιδ, (ἴο 
ψ Ὠοηὶ (Π6 βρθθοῖ 15 ἀθ νογθα,) βαγ Εσδβιηβ, Κι οβ. 
αῃὰ Καυϊποοῖ, ἄς. ψ θοῦ 1 (βίης ῥγοίθγα]θ. ῬὍΤῆ6 
ἀναβαίνων 16 ἃ πορεδιαέίυμδ ρεπάθηϑ, ἴοσ [86 ροηϊνα 
Δρβοιίο; 85 ἰῇ 8,16.{ ΤΏὭΏρη {6 εἶδε δὲ θὈ6 Γτα- 
ἔδιγοὰ ἴο ὡοδπμ. Κυϊηορθὶ ΘΟ ΡΆΣΕΒ 11. θ, 7. ὙὮΡΙΘ 
[6 ψοτγάϑβ εἶπον, ἀφῆκαν, ἀγάγον, ἃτΘ 80 σοι Ρ]6α 48 ἴο 
δθεηῃ ἰ0 ταῖδσ ἴο (Π6 δᾶ 6 ρθβοῃ ; ἐπουρὰ ἐμαί 15 ποῦ 
[Π6 οᾷβ6. . ; 

10. εἶδε σχιδομένους τοὺς οὐρανοὺς, ὙΠΐ5 ἰβ βα4 οὗ 
᾿ Ὠηϊηρ, (845 ἴῃ Αὐβιι468 δηᾷ ῬΗ]ΟΡῸΠ δρ. Ῥεῖδβ.). 
88 8Γ6 δοἰπ676, Δῃ ἃ ΟἸΠΟΙ ψογαὰβ οὗ 8 βι τ} }8Γ ϑἰρηίῆς 
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σϑτ0η, ϑιι0ἢ 85 αὐϑί εγο, γωηιρον, ἀἰδοοάογο, ἀϊοίαεγο, 
αδνμηιρθ 6; ΘΧΘΙΏΡ]685 οὗ 4}} ψ ΠΗ σἢ ἀγα ἴο ΡῈ Τουηὰ 10 
γεια. δίδι, Τοῦ. 10, 878. 81}. 1, 585. 6, 608. Οἰς. 
ἂο Ἀίν. 1, 48. 9, Φ8, ἃς 48.1, 44. Νίγα. 2Ξη. 9, 90. 
1Δν. 492,1. ὅδηθο 9. Ν. 1, 14.7, Φ0. Ηον. Οά. 1, 84, 
ὅ, ἄς. Τἢ19 Μνγὰβ ἃ βυδο], βᾶγ8 ατοίίβ, (δοπιονν δὶ 
ἔληο [Ὁ}}γ,}) οὗ 186 Θοἰαβείαι Κιηρσάοπι, το ἢ νν88 βοοῦ 
[ὁ Ὀγθαῖ [Πῃγουρῇ 4}} οὈϑίδο]θϑ. 

12. ἐκβάλλει, ἀἰϑοσίζογα ᾿αθ6ῖ ; 88 ἴῃ ν. 48. ὅς 4, 45. 
(Οτοι.) δίπιοη, ὙΥο  , δΔηὰ Ἡδλρῆἢε!ϊ, οχρ δίῃ, “ὁ εηνοἰέ, 
81π6 Π|δἰᾶ υἱ ;" οὗἨ ψΏΙΟΝ ἸΏΔΏΥ ΕΧΘΙΙΡΙ6Β ΤΏΔΥ Ὀ6 
866Π ἴπ ϑοῇ]. [,μ6χ. ἰη ν. ὃ 8. [1 18 ΘΟΓΓΆΒΗΪΥ ΝΘΤῪ ΔΡ- 
Ῥτοργίαίϊθ, 88 Δρρ] 6 ἃ ἴο ἀϊν!ηδ οἵ βρί γίτυδλὶ ᾿Ἰηἤμαποο. 

18. ἦν μετὰ τῶν θηρίων. ΜαΙΚΙαπα {πη Κ8 πὲ 1ὲ 
ΟὨΪΥ εἰρη ῆρθβ {παι ἤο ψιῃάγονν ἔτγοπι 411 υηιδπ 
Βροιοῖγ. “ἼΠὸ δχργοβϑϑίοῃ (8445 ἢ6) ϑϑθῖηβ [ὁ πᾶν 
Βοπιοίῃ!πρ' ροοέϊοαί ἴῃ 1ι. Βυΐ {Π181 τεραγὰ 88 δὴ 
ὉΠ] 0811 46 εὐγίϑ! πηθηὶ οὗ {6 δθοῆ8θ. Τῆθβο ψογάβ 
86 δά ά6α, ἴο ππογο ἔν ἀδφογῖθα (ἴον {π6 Ἰηΐξοτβδ- 
εἰοη, ἰξ 5ῃου !α βθϑιῃ, οὗ {πΠ6 Βοιηβδῆ8,) ἰἢ6 86 6ῃ6, 85 
Ὀοΐηρ᾽ ση6 οὗ [6 τουρἢοδί δηὰ ν] ἀθϑι ραγίβ οὗ {6 
ἀδβογί. (Βοβοηπι. δη Κυΐη.) Ὑγεἰδίεϊη σοιηρᾶσες 
γιγρ. Ζ η. 8, 646. ““Θαιιπὶ ν᾿ ΐδπὶ ἰῃ 81} νἷ8 ᾿πίογ ἀ6- 
βογίδ ἔδιδγυ [λιβέγα ἀοιηόβαια ἰγϑῆο." 

1ὅ. πεπλήρωται ὃ καιρὸς, αὐἀοβί. νἶσο. ὙΤῆβθ ἴδ 
β614 πληροῦσθαι, ῬαΓΟΪΥ ψΠΘη ἰξ [88 β!!ρρεά ἀναυ, 
Αγ ἤθη ΔῺΥ ἀοἤηϊ(6 ρογὶοα ἀρργοαολοϑ. ὅ0ο “0. 
γ,8. [λικὸ 91, 94, ἄχο. (Β8.ἢ]. 1,.6χ.) γδίβιθιη σοι. 
Ρδῖϑβ Ψ08. Απι. 6, 4,1, ἐξεδέχετο τὸν καιρὸν γένεσθαι, 
πληρωθέντος δὲ αὐτοῦ. κι τ. Δ. 2008. 7, 8, Αςίϑβ 7, 29, 
80. ΤΠῸ {26 ἤργα βρόκδπ οἵ 15 (ῃδί ν ἢ! οῇ, δεοοουὶ 
ἱὴσ ἴο τ ρτϑάϊοεδπε οὗ (Π6 Ῥυορἢδίθ, νγὰ8 ἴο ἐῃἴδν. 
νοῦθ θεέ δοη {Πδ1} ἄδγ5, ΟΓ δοίη δὴν ρμογίοα 85- 
οἱσηοὰ Ὀν(Ὠθτη, δὰ [86 ἀρρϑδύδβῃςθ ὁ κε Μοββίδῃ. 

(5. Βαἀ βϑϑὴ γονθα θα (ὁ ΠΒΠΐ 6], 88 δοηϑΙϑεηρ΄ Οὗ 
ψῃδΐ, ἴῃ ῥτορβοίίς ἰδήρύδραε, 8 ἀδποπηδίο θα ν ΠΥ 
ΘΟ Κ8, τΠαὶ 18, (ΝΟΥ ψ6 6 Κ Ὀοϊηρ βϑθνθῆ Ὑ6805,) 
ἔδυ Ὠυπάγοα δηα ὨΪΠΟΙΥ γδα18; τϑοκοπίηρ ἔτοπὶ {16 
το ἰϑϑιιδα ἰο γριὰ ἐπ6 Τοιρ)6 οὗ “δγαβαΐεπι. 
Ἡόονενοῖῦ πειοὶ {8 76 ν»)5 πιϊδιιπἀεγϑίοοα πηδηγ οὗ ἐπ6 



3Τ. ΜΑΒΚ, ΟΗΔΡ. 1. ὃ 

ΟΠ ΕΓ ΡΓΟΡΉΘΟΙ6Β τοϊδεηρ (ὁ {Π6 τεῖχη. οὗἉ [8 Ἔχίτο- 
ὉΓΟΙΠΔΙῪ Ρογβοηδρο, δὲ φΟὨσδγηΘα οί (6 της 
8η4 {ἢδ ρίας οὗ 18 ἤγβίέ. ἀρρθαγδῇςθ 56 618 ἴο ἢᾶνς 
βδθῃ ῥγθίυ ψ6}1} ἀρργοβρπαρά ὈγΥ {86 ῈΪΚ οὗ (ἢρ 
παίίοη, Ετοπι (ῃ6 Ν. Τ. 85 γγ6}} 845 ἔγοπι (ἢ6 οἵποῦ 
δοσομηίβ οὗ (πὲ Ρογὶοά 811} οχίδηϊ, 1 18 ονυϊἰθηΐ (Π86 
8η Θοχροοίδιοη οὗ {Π158 στοαῖ ἀ θ᾽ νοῦοσ ψ859 (Ώ6η ζοη6- 
ΓᾺ] διηοηρ ἰἤδ!. [{ 18 ἃ ροίϊηϊ οἵ 508 σΟΏΒΕΠ]ΠΘΠΩΘ 
(ο {Π6 σαιι86 οὗ (Βγιδυδηϊγν, μδὲ θοεἢ 186. πὴ δπά 
{Π6 Ρῥΐδοθ οὗ οὖν [ογ 8 διγἢ οοϊηοϊἀοά τι {Π6 1η- 
(ογργείδι! οηΒ ἔῃ 6 σΟΙΏΠΊΟΗΪΥ σίνθη οὗ {πΠ6 Ργορ δοθῇ 
Ὀγ {86 ΨΦεννβ {Π᾿ τ βεῖνα8, 18 σΟΠ ΘΠΙΡΟΓΆΓΣΙ 68. 

1δὅ. μετανοεῖτε. ΤῊΘ πογὰ ἀδηοΐεβ, ΓΓΟΡΕΓ; ἔο 
οδαηβο ομο᾿β ορίηίοη  βεοοῃάϊυ, ἴσο 5δὸ σῆδηρθ ΟΠΘΒ 
ΟΡΪπΙοη ΟΥ̓ ΔΥ [Πίηρ ἃ8 ἰο ψιβῃ 1{ 84 Ὀφ6ῃ οἰδοχε 
7156, 1. 6. 1ἋΟ γεροπὲ; {Ὠιγά!]γ, δ βοιῃθίπηθ8 (η8 ΒΕΓΘ) 
ἴδ6 υπ! ρα τ ἢ [( 8η δαἀ]αηςί ποίίοη οὗ γεὐονἠμαξίοη, 
Δη4 οἴἶϊοῃ βζη 168 ΠΟ πόσα {πΠ8Π δυο γοίογμδίοη, 
τ ἀδποίοθβ βυοῖ Β οὔδησο οὐ μηιϊη δῃά ᾿θαγί 88 ΤΥ 
Ργόήας ἃ Πογγ βροῃϊηρ; οἰδηρθ η ἴπ6 σοπάιϊιο. 

10. καταρτίξοντας τὰ δίκτυα. τ. (Δ ρὈ6}} Β66π|8 [Ὁ 
8 Κα ἃ ἀουδὲ ν᾽ ῃοίμοῦ {{ἰ|6 ψογά κ. βου ἃ ἤανα [88 
86η88 ΟΥ̓ ργθραγο, πιαΐζθ, οὐ πιοπα, δ Ὠονανοῦ δάορίβ 
1ῃ6 Ἰαίίογ, βθοδυ8α ἃ 1{||6 ἤβἢ πη - ΑΓ 195 ἃ ΙΟΓΘ 
σΟΙΠΙΟΘ 0.8 ρῥίδοθ ἴο πιθηᾷ ἤδη ἰο τη8Κ6 πθί5. [ἴῃ 
ἔαςῖ, (ἢ6 Ῥτορογ βιηιβοδίίοη οὗ κ. σϑαυΐγθϑ [ἢ185. 1 
δ ΠὨ1Π 65 ἴο γϑβίοσγε ἴο 8 ἔστ βίδιθ ψηδί 88 ὈΘθη 
ἀἰβαγγδηρθα, Ὀγόίκθη, ὅζο.; ἴο ΤΟΡΘΙΓ, τθϑίογθ, σϑῆϊΐ : 
ΔΩ 15 υϑϑοα οὗ Βῃ108, Π6[Β, γγ8}18, ἢ πιβ ὈΟΠΘΒ; δῃηά ὁ 
ΒΟΠΊΘΕΠΊ68, ΤΟΙ ΔΡΠΟΣΙ σα γ, ἴο γοϑίογθ (ἔρ ρυγίγ), 
Τοΐσσῃ, ρογίθες. ὑ-5 ' 

40. μετὰ τῶν μισθωτῶν. Τη {ΠΠυδίγαίίοη οἵ {Π6 ἰδται 
μισθωτὸς, ἘΝ εἰδίοίη ἢδ8 οἰϊαά ]Ϊφίο ἀρ Βρρ. ὦ. 
μισθωτοὶ, οἱ δὴ πωλοῦντες τὴν τῆς ἰσχύος χρείαν. 

. Ω]. Μϑδικ πεογὸ (οῦβογγοβ τ θβρϑοἢ) Πανίηρ ᾿χο- 
ςορἀρά ἴο Μεαί(ἢ. 4, 921. Ἰαγβ δϑι4θ μὲ Ενβηροιίϑ, 
Δηα ρδ8868 οἢ ἰοὸ ἔμκο, (866 [μΚρ 4, 31---44..) Βπ 66 
ἢς δᾶ τοβοϊνβά ἰο οχὐμὲί (γιϑι 5 ϑοσίήοη οἢ (86 
Μοαυηΐ, νοοῖ βεοιηδὰ ἴἰο ἢΐτι ἴοο ἰοῃρ ἴοσς ἰῃβογίίου 
ἴῃ δρ 5128} ἃ ΨΟΥΚ 45 ἴῃ 6 οὔθ ψῃος ΒΆ ἰηίρηαρα [0 



6 ἅτ, ΜΑΒΚ, ΟΗΔΑΡ. ἴ. 

στο, δηἀ ὙΠ ϊοΝ, τηογθονογ, σοιηργζοά ΠΗ {πἰηρϑ 
ἴμδὲ δΔρρεγίδιηθαά οὐΪγ ἴο {ῃ6 Πθδγοῦβ οὗ (δὶ 618- 
οοιγδ6. Ηρ «80 οπῃοα ψῇηαΐ 15 ἴο ΡῈ ἴουῃά ἴῃ 
Τλιο 4, 1δ---80. Ὠδπλοῖγ, τῃ6 ἀϊδβοουτβα ψ ἢ] Μ)88 
Β6]4 τὴ 1Π6 βδυῃαρορσιια δ ΝδΖαγϑίῃ, [πες ασοοπὶηιοάα- 
ἐΐοη οἵ [6 ράββϑᾶρο οὗ 1881, δὴ (6 δχδιηρ]εβ5 ἀ6- 
ἀυσεά ἔτγομῃ [Π6 Ὠιβίοτυ οὗἉ ΕἸ] 18 δηά Ἐ]18}4, νν 11 ἢ 
οὗ νης Μαγκ {πουρπὶ {ΠπΔΐ ἢ18 τοδάθγβ τϊρσῇῃς γν! 
Ὑ61] ἀΙΒΡΘΏΒ6. ΓΕἸΠΕΡΟΡΕ τη οὔϑεγνα {παΐ ἃ} 
(18 18 οὐ νοι ουαηάἀθα οἡ ἢυροίμοιϊοαὶ βρϑουἶᾶ- 
[Ἰ0Π, 8ηα {ΠποΓΘίογο ὑγθοδ οι. 

28. ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, ιοἴξῥᾳ ἃῃ ἀῃ- 
οἴδθδῃ βρὶ γι, λαυὶησ δῇ ὑποίθδη βϑρ γιῖ, 85 ΓΚ οχ- 
ῬΓΘΒ865 1. Ἔν 18 Ἰοϊῃβ ἴο ὨΟΙΠ8 βρη γἱηρ οἰ ἢ 8, 
οἰοιπίηρ, νιγίι68, ν]Π65, ὅζο. ἀηἃ ΓΩΔῪ δ6 τοηάεογοα Ὁ 
ΒΕΠΟΡΕ οὗ [Π6 84η16 ῃδίιυγα τ ἢ [16 {ΠῚ} 58 8!|ρὉ:- 
οα Ὀγ (6 Ὠουπ8. (Καϊη.) οβθηπ). οὔϑογνοδ (δῖ 

[6 τη8ὴ γ͵Ὃὸ38 δὴ ΠΥροσδοηάεσιας, τψῆο, Βοννονοσ, δα 
Ιὰο]α 1πέογναῖβ, (οὐ μα ῦψῖ86 Β6 σου ποῖ ἤᾶνα ὈδΘἢ 
Δα εα πο {6 ϑγῃαρορθθ,) δῃηα τγᾶϑ 4180 θρ]]θΡ- 
[ἴο; 8ἃ8 ὩΔΥῪ 6 (ΟἸἸ]εοιοα ἔγοῦι νοῦ. 926. οοιηραγοά 
σὰ Γ[Κ6 9, 82, 42. Μαίίῃ. 17, 15. 

24. ἔα. Ηοῦτ. ΓΝ, δ, λέιθ. Α ραγίϊοϊβ οὔ οὃχ- 
οἰαπιδίίοη, ἱπάϊσηαίοη, ρσΓίοῖ, ψ]οἢ ΟἾΘη ΟσουΓΒ ἴῃ 
(Π6 (Ἰα58168, ΘβΒρθοῖδ ν (ἢ Πναιηδίῖς τγιίοσβ, δηά 
Ρ]αῖο. γείβίθιη ἢδ8 Ὠυ ΠΊΘΓΟῸΒ ΘΧΔΙΏΡΙ68. 

24. ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ. Απ Δρρεϊ]]δίϊοη Δρρ]6α ἰο 81} 
ῬΘΙΒΟΏΒ τὰ γρλυ ἢ ἴο ἐξα Β5 ἐρελυριι ἄς. ΗδΓθ 
11 15 ΔρΡρΙ]Θα κατ᾽ ἐξοχὴν ἰο τη ψἢΟ 18 ρΓδΘ- ϑιΠ6 01] 
ἐΐς ρὶν Ομο. τ " ᾿ 

206. σπαραξάν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκαθάρτον. Σπα- 
ράσσειν σΘΏΘΓΔΙΥ 5:0 168 ΟὨΪΥ ἰο ἔεαγ, γτοπά: Ὀαὺῖ ἴῃ 
186 Ργϑβϑθηΐ ρεββᾶρθ, δῃὰ ἰη 9, 20, 26. 1λκ|Κὸ 9, 89. 1 
ἀδποίοβ [Βο86 νθῆριηθπε σον ]ϑίοη8᾽ Δη ἃ βραϑη8 οὗ 
[6 ΠοΙνθ8, ἀἰβίοΓ ἤ0η8 οὗ [86 11π|08, ὅζο. ψΏΙΟὮ δ6- 
ΘΟΠΊΡΔΩΥ ΘΡΙΪΕΡρΒυ. Τῆεβθ 8:6 ὈΥ τΠ6 (ΟἸαβδίςδὶ 
ὙΥΓΠΟΓΒ 80:6 1Π168 Ο8|16΄ σπαραγμοὶ, ᾿ῃουρῇ πΊΟΓΘ 
ἔσθαυθηεν σπασμοὶ. Α] {Π688 ΒΥπιρίοπηβ ἃγ νυἱν αν 
ἀεριςίοά 1η {μα ΓΟ] ον ηρ᾽ ραβ88αρα οὗ Ατοίβιυβ, δρρ. 
ἀς ἘρΡΙΠορβὰ ἀς Οὑτ. δ. ἦν δὲ καὶ σπᾶται καὶ διασ- 



51. ΜΑΈΆΚ, ΟΗΑΡ. 1. γι 

τρέφεται τὴν κάτω γνάθον, ἦν. τῷ χεῖρε, καὶ "τὰ σκέλη 
ῥίπτηται. ὅδ. ἀ6 τηοτρο. δάκτυλοι γοῦν μεγάλοι. γειρῶν 
ἣν ποδῶν συνέλκονται χεῖρες δὲ οἱ σπασμῷ. συνέρχον- 
ται---ἐσφαγμένοισι ταύροισι ἴκελος νἱ συμφορίη-----στομα 

ρὸν - ἐν αὔξη δὲ τοῦ κακοῦ ἀφωνίη, ἀναισθησίη 
καὶ εἰ μέγα ἐμβοῆς - στεναγμὸς δὲ ἡ φωνὴ: ΓΟ γίδί, 
“ΠΟ. ἰογρδα δίπη (0 βρεβδκ, ρου 6 ἢΐπ), ἢον- 
Ἔνοσ, ἴο αἱΐοσ ἃ βῃγιθκ, {ῃδί- 11 της {οβεγ- ἐπ 6 
πτόαϊῃηθ88 οὗὐἠἨ ἢὶ5 ἀροόηγ. {Ὑ) εἰ8) ΤὍΤΠθβθ νἹοϊοπίὶ 

- ΒΡΑΒΠῚ8 0508 }}Υ Ἰπαπισοα ἐοδσηϊηρ δὲ {Π6. που ἢ ; 88 
ψ6 ἤπα ἴτοῃῃ ἔυκα 9, 89. κράδει καὶ σπαράσσει αὐτὸν 
μετὰ ἀφροῦ. ὅδ66 ατοί, ἩρίπΒ. Ηδιηπ). ΠἸρὨιοοῖ, 
δῃηά Κιπποεὶ. 

27. κατ᾽ ἐξουσίαν, ΡΥΓῸ ἐπιρογίο: 88 Ὠανίηρ 5861 46- 
τὶνοα ρονασ. Εὸογ {Π6 96] ἜἽχοσο βίβϑ 864 ἱηνοοδ- 
{Ἰ0η8 ΟὗἩ {6 ἤ)έυέηα παηιε, ἴο ἀἰβίοάσο ἴπ6. ἀδιηοῃβ. 
Βιιῖ πο οὔα Πδα γεΐ ἀοῃβ ἰξ 'π Πὶβ οὐὐβ παριο (ο- 
86 1η.) Ἐν οἰδβίθιῃ οἰΐεβ Αγίβίοὶ. Ῥο]. τὸ ἐπιτάστειν 
ἀρχικώτερόν ἐστι. “-“" “᾿ 
, 928. ἐξῆλθε δὲ κἡ ἀ. α. ε. εἰς ὅλην τὴν πέρίχωρον 
τῆς Γαλιλαίας. 1. δβδορηΐ (ο Ὅτ. (βιρβθοὶ!, ἐπδῖ 
ΟἿΙΓ ΟΟΠ ΠΟ ΜΟΓβίοη, “ ᾿πγουρθουΐξ 411} 1η6 τἐρίοη 
τουπά δδουΐ (411166.᾽ 15 ἸΠσοΓΓΘΟΐ ;- 88 15 δἰ8ο (ἢδὶ 
οἵ ΒεΖᾶ δηά οἴδεγβ. ̓  Ἰηάθρά, θς Ὠίδα. δηά διπιοη 
Ἰοηρ ἃρὸ ροϊηΐοά ουΐ {Π6.τθὰ] βθῆβα οὗ περίχωρον 
(ν οἢ 8 ὈγΥ {π6 Νυϊραΐθ σΟΓΓΘΟΙΥ τϑηδόγοα γὸ- 
ἰοπθηι), δηὰ ΤΠΘΥ ποὶϊοα [πὶ (ἢ]8 186 οὗ περίχωρον 
15 ἔουπά ἰη {Π6 δερί. 1. 6. τερίοη, ἐγαοῖ, ὅτε. ΘΓΘ 
18 ὉΠΟΓΘΙΌΓΘ ὯῸ οσοδβίοη ἔοσ Βρ. ΡΊογοθ᾽Β οΟγσθοί οη, 
“ὁ χαῖθοῦ ᾿ηΐο 1[π6 ψ Βοῖδ τορίομ οὐ 411166, ψ ῃοἢ γγ88 
τουπά δρουΐ, 1. 6. δρουΐ Οδρογηδιη)." 6861 1688 οδῇ 
1 ἄρργονα οἵ δοῃ]θιιβπ τ᾿ 5 ΕΠ ἘΠ ΤΣ με ιρο, “ΌῪ 8 [16- 
ἐοηγΥ, ἐλὲ ρεορίο ἐπλαδιίπρ ἐδ τερὶ 

81. ἤγειρεν αὐτὴν. ]1 ἀκ 
η." 

8 ἀπ πεπιδακῆδε Τῇ 
(υϊακίηρ ἐμαὶ (πΠ6 ψογὰ ἀθποίθβθ ἤθγθ, 88 1η 9, 97. 
ΒάπατΟ, δ ὭΟΥδο δγίσεγ: δα 80 ἴζ 15 -Θχρί δ πϑᾶ 
ΡΥ ἘΠΟορ υΐδοῖ. ᾿ς δοἢ δ υβηο τ 800) Π8 (]Δββιοὰ] οχ- 
ΔΙΏΡΪΕΒ ; 88 ΤΠΡΡΘΌΓΕΙς ἼΤ. 1. Ρ. 7. Τμαογά. 9, 49. 
[ΔὯ44, Ξξορ, αν. ἀναστὰς ὁ νοσῶν προῆλθεν. ΑΥΐθπι. 
1, 79. γοσοῦντα δὲ ἀνίστησι. ἀῃὰ 2, 8606. 87 ὅς 80, 
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Αὐίου, 1, 51. Ρ. 48. τη. θᾶττον γὰρ ἀνίστανσιει. ἘΝ, 
380, 11. ἀνάσταντας, αἱ σοηναϊπεγυηί. ΡΙδίο ἵπ. 
Τιλοδείᾳ 8ρ. δί. Τῆθδ. ἀναστῆναι ἐκ τῆς νόσου. Ῥοτρῇ. 
ψι, Ργίβδᾶρ. Β. 106. μέλη πρὸς κόσουτ---ὐκᾳαδῶν ἀνίστῃ 
τοὺς κάμψοντας. Ατιοιαϊά. 1, 92, 88. Ἠτοάοί: 1, 46. 
αὐτὸς τῆς νόσου ἀνέστη. Απά 50 ἴῃ ἐδ 1,201 88 1ῃ 
Ηονγ. δεῖ. 1, 1, 84. γίοδίουτι τοροῖ, αἱ [6 δασοϊέεέ. 
1λν. 8, 24. “4δδμγτοσι ΟΧ τοοῖθο. 

82. ὅτε ἔδυ ὃ ἥλιος. ὍΤῆθθα Ἐχργοβδίοηβ, ᾿ἰκα ἀνα- 
τέλλειν, ὅζ6. ΔΓ δυρροδοά ἴο ὃὈ6 ἰοπηάδεά οἢ ἐΠ6 δ» 
οσἰσηξ δῃὰ οομηηοη ορίμίοῃ, ἰδαι τἢ68 δι ΟἹ δες ὩΣ 
γγ88 ἱγηὩ ΓΘα ἴῃ (ἢ6 Οὐδδῃ : Ἔβρθοία! ν 88 ἐλαΐ 18 
[Π6 ΡὈΓΠΏΔΓΥ 8686 οὗ δύω, δύμι, δῃὰ {Ποὶν ἀογινϑίναβ. 
ΤΠο 96 νν}8, Ὑ6 ΤΏΔΥ Οὔβοῦνθ, ψαίϊθα {1} {π6 δυή-δεῖ, 
δηά ([ῃ6 Θῃἀ οὗἉ (6 Βα αι, Ὀοΐογα {πο Υ πουά Ὀγέηρ 
τῃοὲγ βίο (ὁ Ὀ6 ἢθαϊθὰ ; βίηοθ ὄθνυϑθῆ ἰο σοπηημηϊσκίθ 
τηοΠ!οα] δβϑιβῖδηοθ (1688 06 αἰβοσίθῦ Ὑ616 Οχ- 
ΒΈΜΙΟΥ ἀδηροχουβ) γ͵ϑ ἰμουρθί ἃ Ὅγοδοῃ οἵ [88 
ΒΑ ὈΡδίἢ. 

84. οὐκ ἥφιε λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ἥδεισαν αὐτόν. 
Μετ. Μαγκίδπα πνουϊὰ γϑιονο ἴμ6 σοϊηϊηδ δῇς ὃ 
νιοι, δηἀ {γᾶπδίδίθθ, ““ σοῦ ποῖ ρογτηϊ ἴῃθπὶ ἰδὲ 
ΠΟΥ Κηον δίῃ." Ηθὁ ποίίςοβ [μαΐ (ἢ18 ηιϊδίαϊκα οὗ 
ὅτι 18 ἸΓραᾳιδηΐ, δπα 1ηδίδηοοβ Μείίῇῃ. 16, 17. Φ6, 17. 
ΜδΙΚῚ, 27. ἴλικο 11, 48. Αςῖ81, ὅ. 4,96. οι. 7, 
41. Ῥ5. 48, 18,14. Τἢ!8 18. ονϊάθωϊς Ὺ {86 Φ6ν6, 
ὙΓΙΟΝ 18 τόσο ζΌΠῪ Θχργοββοά ἰῃ 16 4, 41. ΟΠ τθὲ 
ἀϊά ποί ρΡοετηῖ (Πθπ [0 σοηΐοβα (δὶ {πο Κποὰ Πἰπὶ 
ἴο ὃ6 [16 Μοβαῖδῆ. Ηθθ ἱπηροεραά βίΐθποθ οὐ {ἤστη ; 
8Δπα Ψψάβ ποῖ ΤΡ ἴο Ρ6 ΡῬΌΡΙΙΟΙΥ βα]υϊθα 88 Μεβ- 
βίϑ", 1θδὲ ἢ6 βῃου!ὰ ἐβογθῦγ αῇογὰ οσοαϑίσῃ ἴοσ ροϊΐ- 
ἰὶς8] τυ π}}}8. 

86. κατεδίωξαν. Τῆς ποτὰ Ὠοΐ ΟὨΪΥ 5ἰρηῃ]ῆρα 967» 
δεημῖ Κωρίεπέεηε απΐπιο ἰαάεπάϊ, Ὀὰὶ αἶδο, ἐπδεφιιὶ ργα- 
σωπέοσηι, Ῥγοβοηιῖ, ἕοσ [6 ρυροδα οὗ δοαυίγιηρ δά 
οδίαϊηϊηρ, ομρίαὸ, αΥ̓ἀοπέεν' θεαὶ. 866 Ἠρσυροῖι5 δὰ 
᾿. 1. δηά Εδοϊυβ δα Ελιγρ. Οτγοβί. ν. 412. (Βιμμὴ 

88. εἷς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, πο ΡουΣΙ Πρ. 
ΤῊΙΒ βθηβῈ οὗ τἴ6 ψοσζὰ 15 ἐγοαυθης ἰὼ ἰμ6 Ὀεϑὲ 
ὙΥΣΙΓΘΙΒ, 8η4 15 ΔΠΠυδίγαϊρά. Υ ΒΔρἢο], ΕΞ. ΚαρὮβ, 



ΒΤ. ΜΛΒΕ, ΟΗΆΑΡ, 1, 11. ) 

Κτορ. 1,466. Ὑ͵γείβ. ὅζο ΙῈ Ῥοσπδρβ. (Π}8 ὉΓΙΘ6Β " 
ἔχεσθαι τίνος, βρη! 65 Ὀγορ εν, ἰα πο] οασβο ἢ ΟΥ̓ 
ΔΏΥ τπίηρ,, ἴο Δάδαγα ἴο ἀ{, θϑρ οἷοβϑ ἴο 1ὲ, [ο 8 οἷοβθ 
[0 ἴΐ, Ὀ6 πρᾶγ 1, θ6 ΠδΙρἢ ΟΙ 6. 

98. κωμοπόλεις, ἃ] 4104 σουηῃΐγυ ἐσιρπδ, ἢ ΟΟΥΩ8η 
δηᾶ Ὠυίςοῃ οοκθη, υἱθοκθΉ ὁ δὸ τα] 16 45 θεῖπρ πεῖ οΣ 
πόλεις ὨρΥ κώμᾳ,, Ὀὺυξ Βοιηφιβίηρ Ῥεΐπεδῃ ΒΟΙΝ, 
ΒΒΒΓΟΧΙ Δ Πρ [0 οΙΠ1685 Ἰὴ δὲξό ἀπ ρορεἠδέίοη, θαῖ 
μηιυαί δὰ ; βοτηφρίπίηρ Κα {πο86 οὗ Τεϊαοἵθ δη ΠΑ. Υ͂, 
ΨὨΙοΟ ΤὨιονά 65 {Π18 ἀθβογθεθ 18 ἢν ῬΓείδςα, 
1. δ. προσπίπτοντες πόλεσιν ἀτειχίστοις, καὶ κατὰ κάμας 
οἰκρυμέναις, δι σἢ) 8Ξ56 ΠΕ ἍΘΓΟ ΙΏΔΥ ἴῃ ΟΔ1}1|66, 
δοῤογάϊηρ ἴο 909. Β. 1, 8, 9. ΤΙρπείοοε ἐδ 85 ἐδεῖβ 
ἴο ΒΙΡΏΠΥ ν᾽ Προ 8 Ῥυῃ]οἢ Ππαά ἃ βγῃάροριο, {πὸ Πόλειϑ 
ΓΘ ψ 4} 16 ἐονη5. Ὑεὲ “οβορῇ, Β. 4, 7, 4. δα δι 
ΤΑΘηἰἰΟῺ8 4 κώμη ηϊεῦ λα εραϊΐς. “πὰ πογά 
κιομόπολις 18 ΘΟΠΙΘΗ͂Υ υϑοἃ Ὀγ (86 ἰαέον ατεοῖ αδορτϑ» 
ἢϊοαὶ δηα Τορορτγαριϊοδλὶ ὙΓΙΟΣΒ, 6Χ..ἕ ζγ. δέγαθο, 
ἰοΐοπι. 2. ΜΑΙοᾧ Ιβίάοτα, ὅτο. ἔγοπι ἢ οπὶ ΘΣΔΤΡ]68 

8:6 δάἀυςοα ὃγ ῬΥεἰβἔεἴῃ. 
48. ἐξέβαλεν αὐτὸν. Ἐπ᾿ γίΐπ8 45 ΜῈ }} ἐχρ ϑιβοή 

1815 ἀπέλυσε, ““ἀοϑραϊομρα ἢϊ ἀπ οΚΙν." (θοδάῃ) 
45. μὴ δύνασθαι--------εἰσελθεῖν, σοι] ποῖ, ἔγοτι ἐδ6 

Ῥτγό88 οὗ (π6 στοά, δηΐοῦ υπουΐ Ἰπσοηνθηϊοησα δὰ 
γροήμῃ τ Οτγοῦαβ ΠΡ ΟΠ με 1ποσαὶ εὐήρι οὗ 
ὕναμαι, ὈΥ̓͂ ψοὮ 15 ΒΘ 6α, ποῖ ναί 185 ΒΙΠΡΌΪΥ 1π|- 

Ροββίθίθ, θυΐ τῖδὶ 18 80 δεσμηύδηι γαῖα, ἔτος. τ 

ΟΗ͂ΑΡ. 1], 

9, ἐλάλει τὸν λόγον. Ἴδα (Οὐοἰπμηησηίαδίοξβ ἴοσ {ἰπῸ 
τηοϑέ ραγί, ὑδῖζα [86 σγογά λόγος ἴσα κατ᾽ ἐξοχὴν. Ἐλι- 
{γιμιυϑ, Βονανοῦ, ΒΈΡΡΙ168 τῆς διδασκαλίας, ΜΏϊοΝ 
σΟΙΏ68 ἴο [Π6 πὐθς τῃϊηρ. ᾿ 

8. παραλυτικὸν---τεσσάρων. δ ΨᾺ8 ςοηνογαά ἢ 
ΓΟῸΓ ῬΘΣΒΟΏβ, ὉΠ6 μονιας, πο]ῇ οὗ ϑϑοὴ ἌΝΩ Ὁ εἶ. 
βίϑ ἢ σορασοβ [λςοίδῃ. Ὁ. Μ. 4, 2. οἰκέταις τετράσιν 
ἐπικεκυφότα ἐμψυχόν τινα τάῷον. ΤἬυΒ ἴῃ (᾽6 δοπι- 
πἶμηι οὗ Γλιοΐδῃ, ᾧ 18 (εἰ Ργ ΒΏΙΚΙΟΥ.) Φοραδὴν ὑπὸ 
τεττάρων κεκομίσμονον. ὅ80 αἷ8δο, ὐδίθη (80. ῬΥ εἴ8.) 
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ὙΠ6ΓΘ πγϑη(οη 18 τα οὗ ἃ ραίἰοπέ σϑγγι θα ἴῃ ἃ 98π6οὲ 
ΌΥ ἴνψο ῬΟΥΒΟΏΒ, ΟἿ δί δᾶσῇ δηά. 

᾿ 8. ἀπεστέγασαν τὴν στέγην. [Ι͂ῃ {86 ΙηἰοΓρτγοίδεϊοη 
οὗ (8 ραβϑαρὸ σοηβίἀδγαῦ!θ αἰ συ 68 ἤᾶνα 6 
Ἰουπάᾶ : ἰο τοίηονο ψ Ὠϊοῦ, πιοβῖ γθοθηΐ (ομπηηθηΐίδίοῦβ 
Ὦδνο γοβογίϑα ἴο {π6 τηοάδ οὗ ἰη εγργοίδιοη δδοριοὰ 
Ὀγ Ὦτ. ὅιιαν (1π [18 Ἴγανε 8) ; ἃ βίδίθιηφηΐ οὐ ψῃϊοἢ 
ΤΩΔΥ Ὀδ 866 1 Εἰβογ. [1 τηυδίῖ, πουούογ, Οὔθογνθ, 
{πΐ 1 ΡΡΟδΓΒ ἴο πιὸ ἴο 4ἦο βϑοῃηβ νἱοίδῃοθ [ὁ {Π6 
ατθεῖκ νογάβ, ἔγοπι τ ῃϊσἢ 1 σαπηοΐ 566 ΠΟΥ ΔΗΥ͂ Β0 ἢ 
8686 88 Π6 ἱπουϊσαίθ8, σδῃ Ὀ6 6ἰἸοἰϊοα. Η8 Ὠγροίδε- 
818 ΓΟαυΪγοΒ {παι τὰ δῃουϊὰ ἰᾶκα ὠκεστέγασαν τὴν 
στέγην ἐξορύξαντες οὗ ““τῃγονίηρ ὈΔοΚ δηά γοιμονϊηρ, 
α νοὶ] ογ ἰθηΐ οἱοίῃ, ὕὑπάϑγ {Π6 86] 6γ οὗὁἨ ψῃοἢ [ΠΟΥ 
ΘΓ διἐἰηρ, ἴῃ {Π6 ᾿η6ΓῪ οουγί." Βυΐ γπογο, 1 88, 
ἢδ8 στέγη ἴα 8686 οὗἁἉ υεἱΐ, ἀποστεγάϑω ἴο πιϊπγαν, 
δηά ἐξορύσσω ἰο ἰῃτον Ὀδοκκ᾽ 1 ψου]ά γαίῃ θῃοουη- 
[6γ απ αἰβιοιἐϊε5 ἴο Ὀ6 ἔουπά ἴῃ (Π6 σοιμπιηοη ἰη- 
ἰογργοίδιοη, ἴῆδη δάπηϊΐ δυο ἃ νἱοϊθηξς πιοιμοά 
οὗ σαπγηονίηρ ἴθ. ΠοααΓΙ ἀμ θ᾽ 8 Ῥδγαρῆγαβα οὗ 
ἐκρ σντεν 18 4116 ᾿πδάπ1381016θ. Τὸ (δε Πγροίο8ι8 
ΟΥ̓ ΤΑρμείοοι, ΝΟΥ, ὅκα. 1 866 ἢο οδ]εοίίοη, εχοθρέ 
(αὶ πὶ ἰΠ6Ὺ {6}} υ8 δϑουῖΐ [Π6 ἔγαρ- ἀοον 18 σγαξϊξ 
ἀϊεέμπι ; ἰμθγα Ὀδίηρ πο τηθηίϊοη, ΠΟΓ ὄνϑῃ 8] δίοη 
ἴο 10 1 {16 ἰαχΐ : ὯΔῪ {6 οοἷοῦ ογαξϊοηῖδ Βθθιὴ8β δή- 
ΨΕΓΒΘ (οἷζ. ΤΠ οᾶ86 86 6Π)85 ὈΪΔ1}}Ὺ ἰο ἢᾶνα ὈδΘη 
{Π15; ποῖ Βοίηρ δ0[6 ἴο Δρργοδοῖ «6818, Ὀεςαιβο οὗ 
186 ογονά, 6 δβϑοοπάβά ἴο {Π6 δι τοοῖ (8ε6 10Κ6), 
ὈγΥ [Π6 ουΐοῦ 8081Γ8 ; (ΟΩΡΑΝ, Μδί. 24, 7. Μαγκ 

͵18, 15.) ἀπά υποονογρα {Π6 τοοῆηρ, νῃεΐδον οὗ Πρ; 
οὐ ἐδαίομιηρ, ἱποϊυάίηρ τ6 ἰτἢ δὰ ρ]αβίοσ (ἀδουΐ 
[86 ρίδοα ψῆθγα {6818 8βαΐ, δηα ἢανίηρ' Ρυ116(ἀ 1 ἀΥΤΔΥ, 
Ιει ἀονῃ (ἰδ σουοῖ Ὀγ {Π6 οτιῆςο, διὰ τῶν κεράμων.) ᾿ 

Ἐ ᾿Ἐξορύσσοντες Ὑ1]1} ἸαΡΙΥ ἱονέες, ἀϊσρίης δηὰ μα γὴν ουΐ 
8η ΟΥ̓ςΘ. Διορύσσ. που! μος ΘΘἢ ΤΟΤΕ ῬΓΟΡΟΓ; [{ ἰ8 ὑδοα οἵ ἀϊγ- 
ΠΩ ΟΥ βοοοριηξ οὐ. 80 Ηετγοάοί. 7, 48. δῃὰ 116. Ὁ. (868. 999. 
Θπορῆ. (ἕσοη, 19, 4. [τ 88 οἴθῃ ἰσίμπρὰ ἴο 11 ὀφθαλμοὺς. 

. ὙΥεἰδἰοίη οἰϊεβ Τῃυογά. 4, 48. διελόντες τὴν ὀροφὴν. Ῥ]αΐ. 964. ἢ. 
διατί τοὺς τεθνᾶναι φημισθέντας ἐπὶ ξένης ψευδῶς κᾷν ἐπανόλθωσιν. 
οὗ δέχονται κατὰ θύραν, ἀλλὰ τῷ κεράμω (ἴπε {ΠΠὴρ, (πΠ6 τοοΐ,) 
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Τὴ 411} {Π|51 866 πὸ αἰ βΠου ΕΥ ; οογίδι ΠΥ πὸ οδ]εοιϊοὴ 
οὐρῇ ἴο Ὀ6 γαϊβοὰ (48 15 ἀοπα Ὀγ Ῥ͵οοϊβίοῃ, ὅτε.) δὲ 
1Π6 ἀαηιαρο οςοαβιοηοά, νοῦ, ψΠὮ ΠΥ ΤΟ] ΘΓΔΌΪ6 
σᾶΓΘ, δηἀ σοηϑιαοτηρ 16 8]Π1ριν βίγυσίαγτο δηά {πη 
τοοῆηρ (γϊο ἢ ννᾶ58 ἢ οΗν {πδίο ἢ) οὗἨ Τπ6 Ποιι865 1ῃ 
Ἐδϑίογη (ουηίτγίθβ, σου] ηοΐ 6 στθαῖ. ἌΝ 

8. ἐπιγνοὺς -- τῷ πνεύματι αὐτοῦ, ἰ. 6. ὈΥ Π18 αἀἰν!ηὸ 
ὨδίαυΓα 88 ϑοη οἵ Οαοά, δηά οὗ ἀϊνίηθ οὔ ρίη, ψῆο Βδά 
ΔΌ ΠΟΥ ΕΥ̓ 88 Μ}716}1 ἰο ἔογρῖνα 3108 848 δξο ἴὸ Κπον [ἢ 6 
ἢυμηδη Ποατί. 1 (ογ. 4, 10. ()7)ωι(38.) ΤΠ]5 ορίπίοη 
γγ85 ἰοηρ' ΔΡῸ τηδίηἰδιηθα ὈΥ 80:16 Δησίθηΐ 1ηΓοΙΡτοῦς- 
6Γ8 (866 ΤΠΟΟΡὮΥ].) δηα 18 ᾿ΘΑΓΠΘΟΪΥ βαυρροτγίοα ὮΥ 
Οτοίϊυβ : γοῖ {Π6Γ6 8668 βοιῃοίῃίηρ παγϑἢ δηά ἔδτ- 
ἕειοποά 1 τΠοῖὶγ πηοάδ οὗἁὨ δχρ]οδίίοη. Ηδθηςα [Π6 
δοδὲ τοοθηΐ Οοιηπιοπίδίοιθ, 88 σδρροῖΐ, Ἐοξθηηι. 
δηά Κιυϊηοεϊ, οχρ δίῃ ἐπιγνοὺς τῷ πνεύματι ἐπ ἀϊπιθοῖξ. 
Ι σδηποῖ μούνονοῦ, στο ΨΠΠ Ποβθηπ). 8δπα Κυϊποοὶ, 
{πὲ (Π6 ψογβ δῖὸ γεάμπάαπέ. 1 ταϊῃοῦ δββοηΐ [ὸ 
Οληρ 6], νη {Π] 0 Κ8 {ΠΥ βρη! ν, {πᾶὶ οὖν Τωογὰ ἀἰά 
Ποΐ, 1η 118 6856, 85 1η ΟἴπαΓβ, ἀσεῖνα ἢ18 Κηον]οᾶρθ 
ἔτοιῃ (ἢ6 ογάϊ ΠΑΓῪ δηα οὈνίουϑ πιοίῃμοάβ οἵ ἀϊβοονογυ, 
ὙΠΊΟἢ ΔΓ Ορθῃ (0 8}] τηϑη, Ὀυΐ ἵγοπι ρϑου 18. ΡΟ ΟΓΒ 
ἢ Ροββ688β66, ᾿ἸΠἀΘΡΟ ΘΠ Υ οὐἁ Θν ΎῪ τπιηρ αχίθγῃδὶ. 

12. γέρδη, καὶ ἄρας τὸν κράββατον, ἐξῆλθεν. 80 
Πιοηγβ. Ηδὶ. 1, 478, 80. ἀναστὰς ἐκ τοῦ κλινιδίοῦ, 
καὶ τὸν θεὸν ἀναβόησας, ἀπήει τοῖς ἑαυτοῦ ποσὶ διὰ 
τῆς πόλεως οἴκαδε ὑγιής. 

14. ἐναντίον πάντων. Γρηιίοοι ΓΟΠΔ6ΓΒ ἐναντίον 
οοπέγα. 1 ῥτεΐογ ἴπ6 Ἰηςογρτοίδίοη οὗ ΒοΖα, Ῥιβοδίοσ, 
Ι,. Βγυρ. οογαπι, ἴῃ (6 ε'ρῶϊ οἱ ΤὨ]Β υϑᾶρα ΟσΟΌΓ5 
ἜΓΘΑΌΘΏΕΥ ἰη {π6 Ο. Τ'; Βυΐ 11 18 ηοῖ, 86 Βοπη6 {1 Κ, ἃ 
Ἴ6Γ6 ΗφὈγαίϑη)η. [1 18 Τουπα ἴῃ Χοπηορῇ. (Εο. 8,1. 
ΤὨηυοσγά. 6, Φὅ. 80 Ραϊαϊγοί οἰ68 Ιβοοσ. δῃὰ Ῥοΐγῷ- 
Ὠ8. 

14. παράγων, ρϑ5ϑϊηρ ΒΥ. θη ἢ6 δά οοπια ἴο 
1Π6 αυδγίος ΠΟ ἢ Ὀογάογεα οἡ {πα 868, οὔ Ϊδῖα οὗ 

ἔσω καθίασιν αὑτοῦς ;--τὴν ὑπὲρ τὸ τέγος εἰς τὴν οἰκίαν καθίμησιν. 
ΤΗυογά. 4, 48. διέλοντες τὴν ὀροφὴν. [1 δἀὰ Ῥοίγεαη. Ρ. 439. τὰς 
ὀροφὰς τῶν οἰκοδομημάτων διελεῖν, Χεοπορῇ. Ηἱϊδῖ. 6, δ, 9. ἀναβάντες 
ἐπὶ τὸν νεὼν καὶ τὴν ὀροφὴν διελόντες. 
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Οεμποβαγοίῃ, ἢθ πΔα ἴο ρο ουὔἕ Ὀγ {6 τηλῦι εἶπ χα θ, 
᾿δὲ ψ ΠΟ νγὰ8 ὑπαουδίοαϊν βἰζυαίδα (Π6 συβέοιῃ-ἢοιιδ6, 
«πουρσῇ ἐπα ἤομδα οὗ {Π6 τϑοδῖνογ 88 ἴῃ ἴ86 τι Δἀ]ς 
οὗ ἰῃς ςοἰΐγ. (οβοηπι.) ϑὅε6 Μαίῃ. 19, 9 864. 

14. Λευΐν τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου. 1 48δβθηῖ [0 [6 ΟρίΠΙοη 
οἵ πιοϑὲ [πιογργοίοσβ, πα Ὀν {Π18 Γδνῖ, Βοη οὗ ΑἹ ρῆθιβ, 
18 ταθδῃς Μείϊπον. (ὅδβ. Μίδεῇῃ. 9, 9.) Βμί βοῖηθ 
ΜΝ. δηὰ νἱἢ ἐῃοτλ γιοίοΣ Απεϊος6ημ8, ᾿ἢ ἢ18 ἨΠ- 
ῬΌΡΙΙρ 64 (οιβηθηίαγίεβ οἡ Μασκ, οἰϊθα βπιοηρ 186 
χΣοβί, ὈΥ Οὐοἰεϊοσίυβ δά (οπμβας. Αρομκί. Τ. 1. Ρ. 109, 
οἱ ΜΗ ο. τοδά: εἶδε Ϊάκωβον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου. ΤὮοϑΟ 
80 {Π1η1κ {πα 1,δνὶ ἀπά Μαείμον ψογοὸ ἔνο ἀϊβδγϑθης 
ΡΟΣΒΟΏ8, Οὐ] βοβγοθὶυ, ΔΎ, 1 ἡιηΐς, ὈΥ ὯΟ πιθαῆὲ 
ἡεἰοσηθ ο ἴΠ6 ἔοσίηθγ οουἱὰ μὲ Ὑ᾽ δϊουϑ Ὀ0η- 
ἸδοίυγΓοβ ΙΔ Ὀ0 Βρθῃ ἴῃ ὙΟΪΓ 1η οὐγ]8. Οὐ ρδΓ 

1ο)46}18 φῇ (ἢ}8 ραδϑασθ, Ψῆὴο 15 οὗ ορίηίοῃ ἰδὲ 
1 ονὶ 88 056 Οὗ [Π6 βοανθηΐν 80 1}}69, ποῖ ἴῃ ὑγοῖνα 
ἈΡοβεῖ68, δηὰ {παὶ ἢ 18 ἔδυ σ 88 ποῖ [86 ϑ8 16 ρϑδοῃ 
τηθηϊἰοηδά 1η Μαείῆἢ. 10, 8. Μεσῖ 8, 18. [υκὸ 6, 15. 
Αεί. 1, 18. (ξοϑθηπι.) 

10. ἰδόντες αὐτὸν ἐσθίοντα, '. 6. ἡπἀρτβίδηαϊηρ {πε 
μὸ 88 οδίϊηρ, ἔοσ (Πθὺ Ἔα ποῖ ργϑϑθηί. δὅ886 Νοΐβ 
σῃ (ἢ)6᾽ Ῥαγα δὶ ρβββαρα οἵ Μαί(ῃ. 

18. οἱ σοι μαθηταὴ. ἼΤΠα ἀδίνα ἔοσγ (ἢ6 χοηϊῆγο : 
88 ἴῃ (86 Ὀφδί ψγιζοσ. 866 Κγϑθβ. "Ὁ 
’.10. μὴ δύνανται. Ῥαϊαϊγοῖ τοραγβ {Π9 δύναται 88 

᾿ χράἀαπάδηϊ ; δηὰ ΟΥ̓ΓΒ ᾿βθνεσγδὶ δχδῖῃρίθθ. Οὐ {ἢ 
ἔοτος οὗ {Π18 ρίγαδο ἮΨΒΓΡΥ [828 σοριομβὶν ἰγοαίδά. 
ΤὨδ γοστ οὗ ἢἷ8 ἡ ββοσίδιϊοῃ 135, ἐῆδς 11 18 υϑρά οἡ 
ΔΏΥ ΓΟΔΦΟΏΔΌΪΘ οὈϑίβο!]β οὐ ἱῃάγδηςθ, ἐπουρἢ (ᾺΓ 
δῃοτί οὗἁ ἱροββι δ: ΠΠγ. Τῆι8, 3,γϑέ, 1 τῃ6 τπιπα το- 
αᾳυθβίοα 6 ΠΠΟΟΠΡΤΟΟΌΒ᾽ ΟΥ ἸΠΊΡΓΟΡΕΟΙ, 88 0 Κο 11, 7, 
Φαϊγ, 171} Ιαδάς ἰο 8 νἱοϊδιΐίοπ οὗ δὴν τυΐθ οὗ ἰδὺν ΟΓ 
Θαυν, 85 θυ. 12, 17. Αςί. 10, 47; 86]ν, 1 Β6 ποῖ 
Δατοο}ΌΪο ἴο (η6 ἀϊνιπα σουηβεὶ, 88 Μδ. 26, 42; 
4(ϊγ, 16 ΔῊΥ ἱποοηνθῃίθηοα Ἀσϑ68, ΟΥ̓ ΟἿ ΘΓ Θιῃρίου- 
ΤηΘηΐ ἱπηρ6 68 1ΐ, ἃ5 Μασκ 8,20 ; δέμ!γ, 1 [Π6Γ6 18 ΔῊ Υ 
ἀσέδοξ ογ ἔδυ] ἴῃ ἐδ ὀδ]θςέ, 8485 ΟἸγιβί σομία 0 ΠΟ 
ταρη τοῦ ΚΒ θθοδιδ6 ΟΕ {ΠΕῚΓ ὑπρο] οἵ, Ματκ 6, δ; 
Θ(ΠΪγ, 1 (Π6Γα 18 ἃ ἀἸΒροβιΟη ἄνοσβα ἰο 10, θη. 57,4. 
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οδη 14,17. ()Ἱ ΣΙθγ.) Οδίαρθε}} αἶδο 'γ6}} τοπιάσίκδ, 
{Παῇ 1ῃ 8 δ )66ΐ ϑα0ἢ 85 {Π|15, το δίϊπρ [0 1λ6 ὀσαϊπασῪ 
ΤΔΠΏΘΓΒ ΟΥἩ Οιιδίοιβ τ οἢ οδίδίη ἴῃ ἃ σοΟυπίτγυ, Ἀ 18 
αὶ ἐο ϑρδϑαῖς οὗ δῇγ {πϊηρ, νης ἢ 15. πϑῦεν ἄοηα, ἃ8 
αἵ νι δὲ οσαπποέ Ὀ6 ἀοΏ6 ; Ὀεσδβαβό 1{ σαπηοΐξ, νεῖ Ῥτο- 
Ρτγιεῖυ, οὐ ψιπουῦ [ἢ τ] ἀ:ΟῸ 6 οὗ Βα] ΓΙ, Β6 ἀΟΏ6. 
(δηρρβε!]}.) β 

21. εἰ δὲ μὴ, αἴρει τὸ πλήρωμα α. τ΄ κι τ᾿ π. Ηρϊη- 
5105 ΤΟΙ] τοδά αὑτοῦ, δηἀ ἰακε8 σ-λήρωμα ἴπ [πὰ 80» 
ουδδῖνο, θα τῆογα ποοάβ 8.1} βοθβ ἢιγίλιδν αἰΐοζβδ: 
ἔοη, {86 πιϑδηϊηρ Ὀδίηρ' {86 τανοῖϑθα οὗ ψμδὲ 18 θὲ 
ΘΧργοββοα. Ηδ 1:5 βδιοπίηρ (Π8 ἀείσπεπὶ Ἡ ἱοἷι πὲδ 
ὩΘῪ ΓΟ οὗἉ τ σῃίβοιβηθ88 σοι ἃ γοοθῖνε ὃν ρίθοίος Κὶ 
ουῦ ψ ἢ (Π6 Τ[Ὠτοδάρθαγα εἶοαϊκ οὗ ῬΠπδγιβδῖσαὶ βαρεσς 
δ ΠΟ ; ὈῪ ὙΠΟ ἸΘΕΔἢ5 χεῖρον σιχίσμα γίνεται, ποὰ 
ἐΐε γεπὲ ἐδ πιαῦδ ἰθογδο, ἴκαὶ α ἐσαΣϑὲ. τοηΐ δ εξ: ἴῸΣ 
8 ἰοΐθα ἴῃ 84 πειὺ ἐοὐπέ 15. ΤΟΙΒ8 [Πδη 5. ΒοΪ8 1π δὴ οἷα 
ὍΠη6. ΑΔοοογάϊηρ ἰο {818 βρὴ8ὲ ψὲ 5ῃουα το δα. μου; 
ποί εἰ δὲ μὴ, πω τὸ πλήρωμα αὁτοῦ τὸ καινὸν τοῦ ποι» 
λαιοῦ, Ὀιι εἰ δὲ μὴ, αἴρει τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ καὶ 
ψὸυ, ὧδ ἐα 65 ἠϊς διρμίεπιοπέαΐ ρέεσε ὕγοχε ἐἦδ ποι Καν: 
ηιοηί. (τ. Ῥαγσιγ) Κυρκο ψουϊά Ριϊ ἃ σοιβάδ 8ὲ 

ἡ, δηά υμαοτιϑιδηῆ ἀπὸ Βοίοσο τοῦ παλαίνυ, ΞΒιὶϊϊ 
ΜοτκΙαπὰ οὔβεγνθϑ, (δὰΐ εἰ δὲ μὴ, ὁγ εἰ δὲ μήγε, ἰδ υβοΐ 
ΘΙ ΠΡΌ οΔΙΥ, εἰ δὲ μὴ οὅνως ἔχει. Βειέ τ ἱέ ἰ6 ποὲ 80) 
ἐλαέ ἦἠἐ ἀἄοδ5 ποὲέ ἑαζε ἕδσι »έδος ὁ" εἰοέξ ἥξουε απ 
σἩ οἷά σαγηιοπέ, ἐδο Ἠδιυ ρίεοο ἐμαὲ ἰδέ ἱέ ἢ» ἐαλοίὰ 
σιυαν 7γονα ἐΐδα αἰεὶ, απ ἐδ τοηΐ ἐξ πισῖδ ιὐογεθ. ΑἸΟΣ 
ἃ Βοραίνα ϑοηΐθησα 1 Π88 8η δίξειηδίνο β6π59, ΠΙΟἢ 
ἀεδοοινοῦ ΗΒ ἀμ ϑέορῃθην οη ΡΙδι. γι. τ μθγ8 
866 ποίΐ.. Εοβέες, ῃ. 1δὅ1, ΡΙηϊο τ δον ρμίνοθ. ἐῃε 
5βδηι8 γϑάδοῃ, ΨΠΥ «1.6. ψεὰθ ΕῚ6 ποῖ ἱξοὰ ἐό 
ψῦδῦ σἈςιή 6 18 1 ΤΠ σἢ Πδ ΓΘ ΓΔΒ ἃ ἴῃ χίυΓο ΟὗἁἮ τσοῦἐἑεδο 
8πα ᾿ἤπδη:. καὶ ἐπικράτεια θατέρου ῥῆξιν ἀπεργαασομέναν 
μᾶλλον ἢ ἕνααὶνς ὅταν ὅξη χρῆσθαι. (ΜΑγΚ..)  .-.- 

τ φῇ, καὶ οὐδᾷς βάλλει οἶνον νέαν, ο. 850,1 Βοϊονα, ἱὲ 
2014 θ6 ρο. Εἶχεν 'ἰΒ τὸ Ρ6 υπάοτγβιοσά (ρα οὗ 
νοῦ. 10.) ἐῆος καὶ. Ἐν τι οἰά σαγημθηΐ, νὸν 421. ἰὴδγ 
06 τιραηλ {ἰπ6 εἷσιοίδὴ Ολωγοΐ ; ὈΥ ἰδ6 Ρίθεθ οἵ ηδιὸ 
ἐἰοέδ, δὴν οταϊ δῦσα οὐ 1π] πο ος οὗ εδις ; [Ὼ ἘΠ18 
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Ρΐαςο, ἔογ 1μδίδηςο, (πᾶ| οὗ  αϑέϊπρ᾽ : 80 (Πδὲ (Π6 ψογάδ, 
ψ θη 5 Γρί οὗ [Π6 41 ΘΠ ΌΓΥ, ΤΏΔῪ 866 ἴο οοηίδίη {ἢ}18 
8686. (ν. 21.) “Πα ῥγϑβθῃϊ θβίδὈ] δηθὰ «0181 
Ομυγοῖ Ὀοίηρ στον οἷά, δηά, ἐγγὺς ἀφανισμοῦ, πιαάε 
ἐο ἀἰδαρρεαν, αἵ {{||8 1π|6 ἴο τηδίκα διά: οηβ, δὰ ρυὉ- 
118} πον 1Π] ΟἿ ]ΟΠΒ σΟΠΟΘΓΏΪΏρ ῬΑΓΈ ΟΌΪ ΔΓ ροϊηΐδ οὗ 
ἀϊἴβο!ρ] π6, νου θ6 {Π6 δπ|6 {ΠπΠ|ηρ 88 1 ἃ τῇδ 
Βῃου !α ρμδίοῃ δὴ οὐά σαγηιοπὲ ΜΠῈῺ ἃ ρίθςα οὗ πειὺ 
οἰοέἑ ; ἴον 85 ἴ1ῃ6 πὲὺνν οἷοί, Ὀοίηρ βίγοηροσ, ψου]ὰ 
(δῶν (Π6 γαγιηθηΐ, Δηα Δ Κ6 1 ἴῃ ἃ ΤΟΓΒῈ Τςοπάϊίοη 
(δη 1 ψγα8 ὈδίΌΣσΘ, 80 6 Ὺ 10] 0 ΠΟ ΟΠ ἔγοι πη6 νου] 
δ΄ ὈΓΟβθηΐ ΟἾΪΥ πυγί ψουν Οἠἰεγοΐ, ὈΥ ἀϊδοονογίηρ [Π6 
ΜΘΔΚΗΘ688 οὗ 10, 8ηα 115 τ] ΘΠΊΌΘΓΒ, 10 Θδοἢ ρδγί σα ΔΓ. 
Ροίηϊ, θεΐογο {Π8 ΕΟΡΕ {π|6. Νοῖῦ ψουἱὰ βυςῇ 1η- 
ῈΒΟΓΟ88 θὲ 1688 Ὠυγυ[} (ν6γ. 92.) ἴο Ὧν ἀϊδοϊρίεδ ; 
ἴον Ὀοίηρ Βαθ! υδίοα ἰο ἃ αἀἰβδτγοπὶ Κιπαὰ οὗ ]πἴρ, 1 
νοῦ ὃ αἱ ρῥγοβθῃΐ 88 ἬΠΡΓΟΡΕΙ (0 ΙΑῪ ὕὑροῃ ἱποπὶ 
[πῸ ΠΙΟΙΘ δυδίεσε ἜἽσογοῖβθβ οὗ γε ρίοη, 88 10 σοι] 
θὲ ο Ρυῦΐ πεν ψίηθ ἰηίο οἷά δηά ἀδθοδγϑα ἰθαίβοσῃ 
ψρββοὶβ, ΟΣ 5.Κ|8 ; [ὉΓ 845 [6 β1ὴ5Β ψουἹὰ θὲ Ὀιυγϑεῖ 
ὃν {μὲ δυτηθβίδίου οὗ (π6 νίηθ, δηὰ {π6 σψἱὴθ 10- 
8610 θῈ δρι]ἴ, 80 ΣΩΥ α18010]68 οουἹὰ ηοΐ ὑπάθγ 
1Π 686 Βαν ΓΙ 168, θυ ψου]ὰ ἰεανα πα, δηαὰ τνουἹὰ ὃς 
Ἰοβί, ὯὯΥ Ῥγθοθρίβ δαίηρ γϑηδογοὰ ᾿ηοῆδοίυδι. Βυΐ 
Ιοὲ {Π6πὶ δίδυ 1}}} [Π6Ὺ ἢδνα τγϑοοϊνοὰ ΠΕΡΕῚ δηά 
816 γεποιοδά ὈΥ ἴπ6 Ηοὶγν ϑρίγι, δὰ ἔθη, ἤδη ἰποΥ 
8ΔΓΘ ὈΘΟΟΠΊΒ πεῖῦ υδ8δε δ, {Π6 πδιῖὺ τοὶ τὺ ὃὈς Ραΐ ἴῃ 
16 ψηδουΐ ἀδηρογ." Τα σοιμτηοη 1ηςογρσγοίδίοη 
᾿νοῦ (ὐοπητηθηίδίοιβ ρσῖνα ἰ0 [ἢ686 {πο ν6Γβ68 ἴορβο- 
{πο γ Βοϊοηρβ ἰο {π6 ἐαέξον" οἶγ. (Μαγκὶ δά.) 

28, παραποαορεύεδθαι ---- διὰ τῶν σπορίμεον. ΑὌΓΣΕΒΟΒ, 
Ῥαϊαίγεῖ, αηὰ Κύθρϑ, ψουϊά τοπάοσ, “ ἴο ρα88 Ὀ΄Ὶ πϑδγ 
ἐδα σοεη ἢ6]45,᾽ ἰοσ ἴο ρα88 ἐλογωσὴ (δηλ, 6 (ἢ ηΚ5, 
δουδῦ ἢδνα ἀἄοης Ββιιοῖι ᾿Π]ΓΥ 88 Ψ96β18 ψου]ὰ ηοῖ ἢανα 
Ρογιηϊ 64. Βυϊ {Π|8 8686 οἵ διὰ 18 ὑπῃοατά οἵ: δῃὰ 
1πογὸ 18. ἴο αἰ σΌΠΥ ἢ βυρροβίπα (πὶ {Β6γ "ρα886 4 
{πγοῦρσῃ {Π6 οοτῃ 6148 “ὍΥ ΓΘρΌΪΑΡ δῃα δρροϊπιθα 
»αέδε Ἰεῖὶ ἴοτ (ῃδΐ ΡΕΓΡΟΘΕ ; 88 18 ΓθαυθΏ {ἢ 6 σ886 
ἔη 411 (Π6 τπἱη!]Πο]ο864 ραγίβ Ἔνθῇ οἵ ΟἿἹΓ οὐ σΟ.ὨΙΓΥ. 

28, ὅδον παιεῖν. 18 [ἢ 6 Β4Π|6 88 ὁδοποιεῖν (οἷ! 15 τοδα 
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ἰη ΤΠΘοΟρΡἢγδβἔι8), ΟἹ ποιεῖσθαι. ΕῸΓ (ἢ ἀἸΒΕ ΠΟ Έ 0 
Ὀοίνοθῃ τἢ6 τι|86 οὗ {{Π᾿Ὸ δεῖνα δη {Π6 τ 416 νοεῖν, ἰὴ 
118, 85. Μ6]}1] 88 1ἢ ἸΏΔΏΥ ΟΥΒΟΣ ἰμϑίβησοϑ, 18. ἢοΓ ΟὉ- 
βοινοὰ ὈΥ {Π6 τἸηογὰ σοοθῃΐ, ἀπά Θϑρθοίδ}}ν τ[ἢς 1616. 
Ὠϊδίς, ψγιίοσβ. Ὀδοποιεῖσθαι 15 οἰοἀ ἔγτοπι Ηγοάοί. 
γ, 44. Ὀγ ΝΥ εἰβίοιη. - 

25. ὅτι χρείαν ἔσχε, οὗ ἰοοά. ΜαΓκ 8448 {Π|5, οὔ 
Ῥύγροβα {δὲ ἢ τιρηϊ τοῖδγ ἃ βρθοῖδὶ οὐ ρϑγιςι 
ΘΧδρΙα ἰο ἃ ροηοσδὶ ογσάθγ, ψὨϊοἢ 18 1818: ““ τΠδὲ 11- 
ἴδ] Ιανν8 ἰοβ6 8ἃ}} ἔοσοθ οὗ ον] ρδίίοη, ΨΏΘη ἃ ὨδοαΒ- 
ΒΥ 50 ΠΟΙ ΘΠ ΕΥ ργθϑϑιίηρ ἀγρ68.᾽" ᾿ 

96. ἐπὶ ᾿Αβ᾽άδαρ τοῦ ἀρχιερέως. Οπ [ἢ|8 οοηΐγο- 
γεΓΘα ρϑβϑᾶρα [Π6ΓῈ ἢδ88 Ὀ66η πηυοὶ ἀἰϊδουβδίοη. ΤὮα 
Ορ᾿ἰοηΒ οὗἩ {{Ἰ6 οάδγ (ὐοτηπηθῃίδίοῦβ ἃΓΘ βυπηπηθα ὉΡ 
Ὀγ οι, Κυϊποεϊ, δηα ΕἸ8]γ. 1 τυβῦ σομμηθησα ὈΥῪ 
εἰ ϑῆλμκε μι. (ῃδι ἴῃ ο86 ΨἘὈο (88 Β6Ζα δηᾶ οἱ γ8) νου ά 
{γον οὐδ 1[ῃ6 ραβϑαρα ἃ8 8ῃ Ἐ ΡΝ ὡς οοψα εμέ (ἢ 
Κηοΐ, ψ ῇ οἷ πη ΣἿ ἐβίηο, 06 ἐρέϊεά, Τῆι Ὠγροίβθ- 
868 οὗ Μεαοκηΐρῃϊ δηά Μ|ςο 4611 ἀγα [8τ- ἰδίαμοα, δά 
1η Δ π}18810]16.0 ὍΤὨα βοϊυζίοηβ ἔοαη θα ΟὨ βϑοπηα ρβϑεοὺ- 
11ΔΓ βρη βοδίοηΒβ οὗ ἐπὶ ϑθετι το Ὀ6 δ θ6β νϑσῪ ργθοδ-: 
τίου : ἐδαὲ “Ὠϊς ἢ δἰἰγιθυξαβ {Π6 56η86 δεΐογε ἴο ἐπὶ ἰ5 
,7αἰδ6. 1 δἴω, δἱ ργϑβθηΐ, ἱποπρά ἰοὸ στο νι β Ονοα, 
ὍΓ0 γθηογ8 11, αδομέ (ἢ 6 {{π|6 οὗ; ψὨΙςἢ, ὈῪ 8 {{|6 18- 
εἰζα δ, τὩΔΥ τηρϑῃ 8 ἐξέξέο δε ,ΌΓγ 6, ἃ8 τῷ. Μδῖίἢ.1, 1. ἐπὶ 
τῆς μετοικεσίας Βαβ. γυβιι8 δηα Βο]ίθη τορϑγα ἰΐ 88 
8 5110 οὗἩἍ [Π6 ΠΙΒΠΊΟΓΥ, δπὰ ᾿πα 666 1} 15 ορβογνβά ὃγ α. 
Ἀν, ἃΡ. Βονγοσ, ““1Ππΐ ΠίβίοσΥ ψ88 ποῖ [ὈγΠΊΘΙΥ 
ἀἰβογιϊηδίθα 80 ὩϊσοΙν 88 πον, ηθη ἔδνν ψγοίθ ΟΣ 
τεδά." Βυΐῖ (818 ψοῃ]α ΡῈ ἰγρδίίηρ ἴΠ6 Ἐνδηρο] δὲ 88 
8 ἤιε 6 Ὠϊδιογίη, δῃὰ τἰῃδαὶ ὨΘΙΠΘΓ νΘΓῪ Ἰη(6]]Πἰμοηξ, 
ΟΓ δόοουγδίθ. [1 ἀο ποὲ, Ββονανογ, δ ορϑέῃοσ γο]θοὶ 
1Π6 ορίηΐοη οὔὨ {Πποβα (οπιιηρηϊδίοτϑθ, (διμορ; τ ΟΣ 
816 Κυΐηποοὶ δηὰ Ηῤιιδη,) 80 τηδἰηΐϑίη ἰδέ Π6 
{ἈΠ 6 Ὁ δά (Π6 δοῃ δά ἔννγο Ὠδῃι68, δῃηὰ (ῃδὲ {Π6 (Διο ν 
ΜᾺ3 8130 σ4|1.ἅ ΑΡϊαίμαγ. Εὸνρ Αἱ δίῃδγ 18 οδ]ϑά 
8δ0ηὴ οἵ ΑΡιοδοἢ 1 2 ὅδ). 8, 17; δη4 ἴῃ 1 (ἤτγοη. 
18, 16.. ΑὈϊποΙθο ἢ βοὴ οὗ Αδίδιμασ. Ἔμδί ὭΔΗΥ 
ἤθνγβ ὈΟΓῈ ΟὨΘ, ΟΓ ΘΥΘἢ {0 βυγῃδῇ68, ἰ8 σογίβδίῃ. 

΄ ,,.Φ ι 
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Τροιΐβ νὶ}} ρον (6 ἐπὶ ὑὁό θὰ ἐδίκει ἴἢ 108 τϑαυδπὲ 
86η56 Οὗ δ}. φοΐί, ἐσμθβοτθ. 

Φγ. τὸ φσάββατον--σάββατον. ὙΠοΙΘ ἱβδ ἃ δὲ 
δυοῖηο δεοιίροα ἰο δοίου ὕγ Ρἰυίατγοὶ. γι. δοὶ. 48. 
φοῖς τ' ε τοὺς νόμους) μᾶλλοι ἣ τὰ πράγματα τοῖς 
νόμοις εἴα υμόλρρ ᾿ 

47, 28. Οτοῦιυδ αηὰ Οδορθοὶὶ νου] ἰδίις υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἔογ αῆν τὰδῃ. Εος (βαγβ (βδρθ61}} 88 054 
Ια ψογὰφς δῖὸ ἰηἰγοσβοβα 348 ἃ οοηϑδοφεθηοε ἴτοια 
ϑεδξ 48 Ὀδ6δει δαναπορά, [86 205 ο7Γ ϑιᾶπ ὮδγΘ τηκϑὶ 
06 εαυϊνα]οηΐ ἰο πιθη ἴῃ (Π8 ργοοθάπιηρ, οἰδεῦν δα δ 
ἰογηὶ ἰ8 ἰηἰέοάιιοοα ᾿πΐο (886 σοῃοϊιδίου ὙΠΟ 'ν 88 
δοί ἴῃ {Π6 Ὀγϑωχϑ68." Βυΐ 6 18 σοι ρ]ο ον σωϊβέδίκϑῃ. 
Ι τσοὶ τοίδυ τὰν γα δεβ ἴο {Π6 ποῖα οῃ Μαίίὶ. 19), 8. 
ἘοϑΘμτΔ} 16 Ὁ νΘΓΥ ΓΤΟΡΟΙΣΙ͂Υ ἰηίογρεοίβ “ Μοεβίδῃ," δηά 
ἐπ8 ῬΑΙΆΡἬΓΑΒΕΒ: ““ ΓΒ6 ϑαῦθδί 15 δὴ ᾿ποιπάοη 
ἴον {Π6 τϑογεϑδαῃ οὗ δῆ. Βιυϊΐ τὩδἢ γ)ὰβ οί ἐλεγε- 
͵ῶνγο οτϑαιϊιϑα ἰμδὲ ἢ πιῖρῃϊ, Οὔ ΘΥΟΓΥ͂ βθνθηίῃ ἐᾶν, 
688 ἔγοτη 4} δηχίουϑ ἰΔροιΓ.᾿ ΤῊ Ὀϑίηρ (6 πδίωγο 
οὗ τῆς Βανί, τ μδὲ ΖΌΙ]ον 8 ἰδ ν. Φ8. νν1}} Ὠοϊά ἰγαθ, 
Ὡϑηεἶγ, (δα. [6 18 ρίδοσά ἴῃ [ἢ9 ρονχοῦ οὗ [86 Μοββίδῃ 
ἴο ἀΐξρθηβο στ τΠ6 οὔϑογναποθ οὔ 1. ὅ66 ΟἸἰθασίυβ, 
υροη Μδίῇ. Ὁ. οἱ, ἴῃ ἰος. ψῃὸ (ἢυ8 ἀδίοτιηξηθ8 
ἢ οσσηηῃδαίίοη. Ὥστε, Ὠογδνοσ, Ὡθοά ποὶ 6 γδη- 
ἀετγοά ἐξογεΐίογε, Ὀυὺῦ ἐδωδ. 80. Ατίβίοξ. δρ. ΒυΪΚΙΘΥ͂ ; 
80 4130 Βρηρεὶ ἃΡ. Κοθοδοσ. Ρ. 660. δι. 

ΟΗᾺΑΡ. 111. 

, ὝΈΒΒΣ, 1. ἐξὴ ἔνη» ἔχων τὴν χεῖρα, ἴῃ ΠΟ Ὦ {6 ᾿ 
να] }υ 6 68᾽ ΑβΑ Δ, απ ἡπιαταὶ τηοϊϑίυτα δὰ ὄναρο: 
μαϊεὰ, . Τὴ ψὰ8 οδὶ]ϑὰ δῃὴῃ δίγορῆγ. ὅ66 {π6 ησίθ 
σα Μαᾷῇ. 19, 9. ᾿ 

ῷ, παρετήρουν αὐτὸν. ΤῊΘ σψογρ παρατηρέω ἀξ 
ΡΤΟΡΟΥΚ (0 ΚΘΘΡ ΟὨΦ᾿Β θγ98 ἤχϑα τιροῃ (ζαρὰ) δὴν 
οὔἼοςοῖβ, ἀπά, ἕγοῖα {Ππ6 δἀ)υποῖ, ἰο νναύσι, ψηοίδοῦ ἔὸσς 
βοοΐ, (45 ἴῃ ῬδῃΠο, 781. ν. Τϑορῶτσ. οἷ. 7, 2. οἰἴδα 
ΒΥ [οαβη6}, δῃᾷ Χεπ. Μδ6πι.9, 14, 4.) οἵ, ἔογ ὃν!], δςὲ 
ἤδγα, δῃά ἱπάδθα σϑηῆδγαῖν. Αδυπάδηϊ εχδιηρῖθα ἀγα 
ργοάποοά Ὀγ (86 ῬΙΠοΪορ β[8. 
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58. ἔγειραι εἰς τὸ μέσον {πα΄ {Π6. νΟΓῪ Δϑροςΐ οὗ (ἢ6 
Ροοῦ ψγϑίοἢ πιρῃς βοΐθη {Πδῖγ ἤθαγίβ. ΕῸΓΊ ἔγειραι 
[Π6 πιοϑὲ δηοιθηΐ ΜΑ5. πᾶν ἔγειρε, ὮΏΘΓΘ [Ὁ 18 Ὠ6668- 
ΒΔΙῪ ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ ἑαυτὸν, δἰδέο ἐ6. (ἘοβοΏ.) ᾿ 

4. ἀγαθοποιῆσαι--- κακοποιῆσαι. “Ἰὴ (ἢ6. δ(γ]6 οὗ 
ϑογρίασο, (ἢ6 ποσὰ θρϑίίοη οὗ δὴν ἰῃϊηρ 15 οἴθηῃ 
Θχργοβεθά ὃγ {πὸ αἰγπγδίίοη οὗ [6 σοηίγασγ. ΓΗΒ, 
[κε 14, 96, ποέ ἐο ἰουθ, οὐ Ἔνθ ο ἐουθ ἶ68ς, 15 ΟΔ116 4 
ἐο δαίε ; Μαί(ῃ. 11, 95. ποέ ἐο γευεαΐ, 15 ἐο ζϊάο ; ἀπά 
Ὦογο, πο ἐο Ὧο σοοά, ΜΏΘΗ ΨΜ6 σδῃ, 15 ἔο 40 ουἱΐ; ποὲ 
ἔο βϑαυε, 18. ἔο ἈΠ. ὙγΠΠουΐ οὐβογνίηρ (Π18. ρατγίςσυ- 
ἰατιγ ἴῃ {Π6 Οτγθηίαὶ [ἀϊοπι (οὗ ψῃϊο ΤῊΔΗΥ͂ ἸΏΟΓΘ 
ΘΧΔΙΊΡ[68 αὶρσς θ6 Ὀτγοιρὶ), 6 Βῃου]α θ6 δἱ 8 1058 
ἴο ἀἰβοονοῦ (ἢ6 ΡοΓΓΠΏΘΠΟΥ οὗἩὨ ΟὟΓ [,οΓα 8 δγριιπιϑηΐ ; 
ἃ8 [6 φασϑίϊοη ἀυουΐ ργθίθγθηοθ Ποῖ ννὰ8 8016 1} θ6- 
ἵν θοη ἀοἱηρ δη ποὲ ἀοΐηρ. Βαϊ ἴτοπι {{}18, Δηα τη8η 
ΟἾΠΘΓ Ρ4888068, 1ἴ τ 6 1υ8ι}ν ἀδαυςαά, 48 ἃ εληά. 
ἵὴρ Ῥγιηοῖρ]α οἵδε 
σοοὰ ψῃῖοἢ 6 ἤᾶνα (ἢ6 ΟΡρΡοΓΠΠΥ δηα ΡΟΥΘΓ ἴο 40, 
18, 1η᾿ ἃ σογίδιη ἄθργθθ, [Π6 5816 88 ἰ0 ἀο {Π|6 σΟΠΊΓΔΓΥ 
ΘΝῚ] ; δηά ποέ ἐο ργευθηέ ταϊβο θοῦ, ἤθη γα σδῃ, 16 
ΒΆΠῚ6 85 (0 οογμηὶέ ἰἴ.᾿ ((ιρθ6|]}.) 

ὅ. μετ᾽ ὀργῆς. ΑὨηροῦ 18 Ὠοΐ, 88 ἴπΠ6 ῬἢΠΟΘΟΡἤΘΓΒ. 
ἀοῆπο ἰἰ, ὄρεξις ἀντιλυπήσεως, ἃ ἀ65|γ οὗ τενεηξο, ρμυΐ 
ἃ ἀἸβρίοαϑιγο οὗ [Π6 πηϊηςα, ἃΣΊ51ηρ ἔγζοπὶ Δ ᾿Π] ΤΥ ἄοη6 
ΟΓ ἰηἰοπάρα ἕο ουγβοῖνοβ ΟΥ οἰἤοῦβ, ἢ ἃ ἀοϑίγο ἴο 
τοῦιονα {Π6 ᾿η]υγν. (Ἴ 0 γ.) δαγίογ 8, 1 ἃ αἰ586ῖ- 
ἰδἰίοη ἡ Ποίμογ (Π6 ὄργη 15 ἢ6Γ6 ἴο Ὀ6 [4 Κθη γοργὸ οὐ 
ἐιρΥοργ]ὲ, ὮΔ5 ργονοα πᾶ (ἢ γΓ]8ὲ 88 σθα γ. δῇδοιθή 
ἢ δηρογ. (Κοροῖιοσ.) Ηρθησθ 6 ΠΙΔΥ ΑΓ (8408 
ὙΆ1 ΡΥ), [Πδὲ ΔηρῈΓ 18 ποῖ αἰιυανϑ δὲηξμί, Ὀοιηρ Τουπά 
1 ἢ Ψῆο Πδά πο 81:5. Βιιῖ {ῃουρὴ (ἢγιδέ ψὰ8 δῃ- 
σΥῪ ἢ (6 ῬΠΑΓΙΒ668, γοῖ 1 ψὰ8 ποΐ δοσοπιρϑηϊθά 
ΜῈ ἃ ἀσβῖτα ἴο ἀνθηρο {Π|61Γ 510 θροη (ἢ 6πὶ, Ὀαΐ τὰ- 
{ΠῚ ἘΠ σοιηραββίοη δηᾶ ἃ ἀθβίγα οὐ γσοιηονίηρ [{. 

ὅ. συλλυπούμενος. Συλλυπούμενος [88 ηοΐ ΠόΓΘ (6 
88 Π|6 58:0] βοδιΊΟη 88 συμπάσχων. [{ Γαἰ ΠΟΙ 8 ρΉ ἢ 68 
οοτητηοίμ5 (45 ἰῃ 58. 690, 21.), σοηἰτϑἰδία8. Ὑρἰβἴοδίη, 
οἰίο8 Ρ]αίο Αροΐορ. ὀργισθεὶς αὐτοῖς τούτοις, θεῖτο. μετ᾽ 

ΨΟΙ,. 11. ο 

τιϑέδη οἴ 1 ς5, (δὲ ηοἱ ἴἰο ἀο [ἢ 6΄᾽ 
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ὀργῆς τὴν ψηῷον. ΤΠ Βοηβδίοη ψὰ8 ἃ οοπιρουσπὰ οἷ 
αΉΦῸΡ αἵ {πεὶῦ ἀσβρογδῖθ τηδὶῖσθ δηὰ ἱποογτίσῦ]6 
ὙΠΟΚΘάη688, ἱοροίῃον ψ ἢ οοηεπιϊδογ αἰΐοπ ἴοτ (8 σ8- 
δι 168 τ οἢ ΠΟΥ πουϊὰ {ΠΟΙΟΥ͂ Ὀσηρ οὐ {ποϑῖα- 
δοῖνεδβ. ὙΠ ΤΔΥ τ06 ἔδαγτι, ΤΜὮ116 ψ6 [66] ΔΩΡῸΣ δ 
1Π6 οἴδηςο, ἰο ῥἰ(γ [6 οὔξδηάεν. (ατοί. ὃς Εοβοθηπὶ.) 

ὅ. πωρώσει, 1. 6. δἱ {ποὶγ σΑ]]οὐβ δηὰ σοπίυτηδοίοι!8 
Πραγίβ. Πωώρωσις ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ 5Βρηῆθ8 ΠΆΓΩ 688, βυς ἢ 
88 18 Ποηίγαςσῖδα ἴῃ σδι οι 8 δΚιῇ :; ῦσθαι βἰσηϊῆ 68 
θοοαξεξοεγε. ΤὮ688 ΜΟΓ8 ΔΡΡΙΥ Ὀο( ἴο ἀ0}} 685 οἶ 
ῬΓ6]]6οὲ δηὰ ἀθργαν οἵ η1Π6, ΡΟγνογβιίυ, 85 ἤθγο. 
866 Κορρίι5, οἡ ἔοηι. 11, 8. 

8. ἀπὸ τῆς Ἰδουμαίας. ΤῊΪΒ σΟΙΠΙΓΥ ψᾶ8, δ {Πδὲ 
πι6, ἴῃ 8 στοδῖ πιθάβιγο, αϑϑοσίδίθα Ἰη Βα ρσίοη ἢ 
δυάδα, 48 Ἄρρθϑγβ ἔγοπῃ .08. Αηί, 18,9,1. ὍΠ6 οἱ 
περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα 866) ἴο Ὀ6 ποΐ (6 Τῳγίαης, ὅτο. 
Βυῖ ἰδ ὕδιυα, ψῃο ἱπμαρίιοα {Π6 868-580 Γ6 οὐ {ῃς8 
οοηῆηοβ οὗ Ἴ γα δηά δίάοη, ψῃίοῃ ἰπ ΓΚ 6, 17. 18 
ς8]16 ἃ παράλιους Τύρου καὶ Σιδώνος. 

9. εἶπε---ἶνα πλοιάριον εἰρονεδ ε αὐτῶ, ““ λοιιΐα 
τοαὶϊέ ιροη. Τῆς ψογὰ ργοροῦν ἀθποῖθβ σοπεϊηυΐηρ; 
1, Ῥαυβανογίηρ ἴἢ, ΔηΥ (Πηρ', Δηἀ βοπηρίϊῃη68 ἴο εὐαϊέ 
προη. ἘΒυΐ 11 15 υϑυδὶ!γ βαἰα οὗ ἃ ρεύϑον, 88 ἴῃ Αςί. 
8, 15. ΤΑΓΟΙν οὗ ἃ ΤΠ Ὲ. 88 ἤθγθ. Τθοσγα 15 Π6γα 8 
ἤσυγα οὗ βροϑοῖ, Ὀγ ψηϊοῆ ἐῤέηζε ἀγα ἜἘχργθββεά [Ὸγ 
Ῥέγϑοηβ. ΤΊΘγ 18. 1Π6 88π|8 ἤρωγθ ἰὴ τΠ6 Το] οὐνίτρ, 
Ῥϑϑϑᾶρο οὗ Ἰδμυσγά. 4, 140. διέπλευσε νυκτὸς ἐς τὴν 
Σκιώνην, τριήρει μέν φιλίᾳ προπλεούδη, αὐτὸς δὲ ἐν κελη- 
τίᾳ μείξονι πλοίῳ περιτυγχάνοι, ἡ τριήρης ἀμύνοι αὐτῶ. 
τὸς ἐθεράπευσεν, εἶ, ἠαά Ὠἢοδϊοά. ΠῚ 6 ψοτάβ ὥστε 

ἐπιπίπτειν τηλγ Ὀ6 (ἢτι Γαηϑαῖοα, “(ἢ 6 ΠοὨϑραθθηςο 
οὗ σψῇῃϊοῦ ννᾶϑ, 1ῃδ΄ (ΠΟΥ ῥτγοββοα ἀροὴ ἰιΐτη.» ΟΥ̓ 

᾿ 8 ψογὰ ὀχαπιρ]8β 8Γ6 ρίνθη ὈῚ Κγρὶκ. Μυπίῃ. δηα 
ΓΙ αϑηογ. 80 ἰῃ (Π6 Ῥᾶγ8}16] ρβββαρα οὗ ἔμ|κὸ 6, 1. 
ἐἠ τ ῶΣ αὐτῷ. ΠΝ 

10. εἶχον μάστιγας. 6 Ψο͵τά μάστιξ, ᾿ψ88 
προιαρμ εἰ σα ]ν οὗ Ἔν ΕΓῪ βογί οὗ ρτίοῖ, ἽΥΣ κρρ 

ΤΆ Υ, Ῥαηἰβῃπιθηῖ, ὅζο. δΔηὰ Θβρθοῖ! ν 811 [ἢ 6 τηοχᾳ 
ν]ἱοϊβηΐ ἀΐδθαξοδ, ἃ8 Ἰθρτοβϑυ, ὈΪοοάγ ἤϊιΧχ, ὅτο. 

11. τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ῬΘΙΒΟΩΒ ΨὮΟ ψΘΤα 
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ἀπουρῆῦ ἰο Ὀ6 ἐγου]εα ἁπἶἢ δὴ Πρυΐς, 1. 6. ον! 
8ρ: τ. (δθγ. οβρδπι. δ] Κυϊη.) 

11. πνεύματω---προσέπιπττεν---ἔκραϑε, ἴῺ ἸὩΏΔΩΥ͂ Βῃ- 
οἰθηΐ δηᾶ να υδ0]ς Μ55. γε γτεαά προδσέπιπτον---ἔκρα- 
δον. Οη ψνιΐίοῃ Κυϊηροῖὶ πηαῖκοβ (ἢ 6 [0] ΟΡ ΤΟΠλαΥΚ, 
το ΕἼΒΟΒΟΓ δὰ γε θυ: κ ΤΠΟ δηοίοης. ατθεῖκα 
τηδήθ Ὡοὰῃ5 οὗὨ ἐδ Ὠδυΐογ ρἷυγαὶ 6 Το] αν. ὈΥ͂ 
ψνοῦῦ8 θοίῇ βίηρυϊαγ δηὰ ρίυγα!. Τῆς ΔΙέοβ οὗ {Π6 
τὴ 4416 δηα τῆοσζο σϑοθηΐ δρθ8, όνονοσ, δα ἀθὰ {ο 
ΠΟΌΏ5 οὗἉ [Π18 σα παεσ, ν ΓΒ 1η (Π6 δίηροίαν οηἶψ; Ὀὰς 
[ῃ6 πον Μαοραομίδῃ δηά Αἰθχαπαγιδὴ ἡ α]θοΐ τὸ- 
οΔ]]6α ἐπα Κιηά οὗ σοῃβίγιςίίοη οὗ {π686 πογάϑβ 
ΨὮΟΝ 8 υϑοὦ ὮΥ (Π6 δῃοίθης τϑεκϑ; ἐπουρῇ ἴῃ 
(ΔΓ ΠΣ τ ρ δ σοηνοσγβδίοη {Π6Υ τιδ6α ρμἱυγδὶ 
ψοεῦβ ἴῃ ργοΐεσθῃος [0 ΒΙΏρΡΌΪΑΓ ΟὨ 63." ΕἸΒΟΙΘΓ ΟἹ 
Δ ΟΙΩΣ 

᾿. 14, ἐποίησε δώδεκα, εἶιοβα, σοπδίιοα, Δρροϊηίοα, 
δο {πΠ86 Ηθργ. ΓΙῸ, ἴῃ ἴ[Π6 δερί. 1 ὅδ. 12, 6. 200 9, 
40. Τηα ψογὰ 18, ποψανθί, βοιηθίϊπη65 80 864] ΌὈΥῪ 
(πὸ (Ἰαββὶς ψγιίοσθ. Ῥο]6 [1848 εἰϊεα Θχδιηρίοβ ἔσοια 
Ηετοάϊβη δπά )ίοη. Η4]. Τθδη ἵνα ὦσι μετ᾽ αὐτοῦ 
βρη, “δὲ ΠΟΥ τϊσΐ θ6. 18 Ρεγροίυδὶ σορα- 
ὨἸΟΠ8. Οὐ {ἢ18 ἴοχγηἶα 866 {86 οί οὐ Μαϑιιῇ. 
14,.20. ΄ , 

16. ἐπέθηκε τῷ Σίμωνι ὄνομα Πέτρον. Α Ὀτγοῖ πιοάθ 
οὗ ᾿Ἐχργεβϑϑίοη, ϑίηῃςβ ἐποίησε ῥτεοθαρά, ἴἰἴο ψ πο ἢ 
᾿Ιάκωβον (ν. 17) 15 τοίογτεα, Τῇ δ6η868 18, “" Ηδ ἂρ- 
Ροϊηιοα διήοη, ἡ ομι ᾽6 αἴζογνα 8 οδ] 6 ὰ Ῥοίογι" 
Κυϊηοεὶ. 
Οη {6 Ὠδη]68 Βοδηργρθβ, ὅτο. 1 τηιδὲ σγοίοε (ἢ6 

Γοδογ ἰο τοί δηα {6 οἴπογ (οιητϊηρδηΐδίοσϑθ, ΟΣ 
ἐο ΕἸ516Υ. 

41. ὅ66 {Π6 ράᾶγ8}}6] ραβϑϑαρθςφ οἵ Μεῖῃ. 12, 29, 
8664. [Κὸ 11, 14. Β64η4. ἔγτοπχ ψ οι, 1Ὁ σοιιρατοά 
ἢ (Π|8 ρΡ]866, 1 18 τηϑηϊδβί (Π8ὲ ψ μαῖ 6 τοδὶ ἤθτο 
ἀϊὰ ποῖ αρρϑη ἱπηηθάϊδίοὶν αἰδογ (Π8 οἰδοιοη οὗ (ῃ6 
ΑΡοϑβέ|6958. [Ὁ Δρρδᾶτϑ, ἴοο, ἐπαὶ Μαῦὶ ἴῃ [15 Ὠαγτγά- 
εἴοη ἰεΐ οὐ πη οἰγουπηδβίδηςσοθ, ᾿ ΠΟ πα ἀϊά ποὶ 
βηὰ ποίαὰ ἴῃ ἢ8 Ὡγοϊιθίνρα, δῃὰ ψ οὶ 6 ΒμηΒοὶ ἢ 
Κηον ποῖ. (Καυ!ηοε!.) 

ο 
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ον 9]. ἀκούσαντες οἱ παρ᾽ αὐτοῦ. ὝΠο Ἧα δῖ6 ἴο υῃ: 
ἀογβίδηα Ὀγν {6 οἱ παρ᾽ αὐτοῦ Ἦδ85 ὈΘΘῺ ἃ 80]6 οἱ οὗ 
πλυ6ἢ αἰδουβδίοη. Τῇ νᾶγουδβ ΟΡΙΏΪΟΏ8 ἃγ6 ἀδίδι θα 
Ὀγ Εγαβιηυβ, Βεηροῖ, ΤΙΠοηΐ, Γ ΠΘορὮγ]αςῖ, Ἐλι  ἢγ- 
τηῖυ5, ΡοΪο, Λα, Κοδοποσ, ἀπά δβρθοῖδ!ν Ὀγ Κυ!- 
ποοὶ. νεί(δβίθίη γσοιηδσκβ: “ὙἼῃδ 9608 5214 ἰἢδί ἢ6 
γνἃ8 ἃ τηδά πηΔῃ : Πὶβ γοϊδίοἢβ ῃοαγὰ (ἢ15. Απα τἢ}8 
{πΠ6 ΑΡοβί[68, ψῇοιτῃ «688 δά. βεηΐ, (ν. 14.) ψου]ά 
Ὀ6 Πογα υπάογβίοοα ; Ψ]]οἢ 185 ἢοΐ 8:}1{840}6.51η6 6 186 Ὁ 
816 τηθηςοηθ 48 αὐεγεπέ ρούβοηβ. Τη6 Νυϊμβαΐθ 
ἢ5, δὶ; (6 δγγίδο, οοσπαξὶ 67.858. ΤΠ6 πιοβί ὑγο- 
Ρ8616 ορίπίοη (8 ἐπδὲ οὗ τοί. Βεζα, Βδρμεὶ, ΑἹθαγέ, 
Κυρκε; Οδρῦε}, οϑθηπ). δηα Κυϊποοὶ ; τῃδὲ {Π6 
οἱ παρ᾽ αὐτοῦ ἃτα {Π6 ζίπδπιεη οὗ (ἈΠ γῖβ : (845 {86 ϑγγίας 
δΔηα ΕἸΠΙορΡΙς :) {Π|18 ρρθδγβ ἔγοηι ν. 81, ἤθεα [86 
(ῃγοδά οὗὨ [Π6 β0]6ςὶ (Ἰηϊογγιρίθα ΒΥ {Π6 ᾿ηΒογ]Οἢ 
οὗ {6 - καὶ οἱ γραμματεὶς--- ἀκάθαρτον ἔχει) 18 
τοϑιηθα "ὶ Κρατήσαντες αὐτὸν 18 8414 ποΐ ΟὨΪΥ οὗ 
Ἰαγίηρ μδη 58 υἱοίεηέἐψ, Ὀὰϊ ψ π} ἡ γϊοπαΐν ἱπέθηξϊοηδ. 
50 ὦ Κίηρϑ 4,8. Μδικ 9, 27. ἴῃ τερὶῃ ἴο [6 (γι οϑ 
αῦονα πιοπιοηοά, ψνἢο ἄργθθ ἴῃ τοίογγίηρ αὐτὸν, ποῖ 
ἴο Ψζ68ι.5, Ὀαΐ {Π6 πιυϊἰαά 6, (Δ ΡὈ061} υπήογίακοβ ἴο 
ταν (ἢ .681.5 15 {π6 δηἰδοθάρηΐξ, ἔγοιῃ {86 [Ὁ]1|ὃν»- 

1Π9 ΓΡΆΒΟΠΒ: “ΓΘ 5826 ῬΓΟΠΟΙΏ ὈΘΟΌΓΒ Ὀοίογα ἴῃ 
{18 νθῖβ86, ἤΟΓΘ 10 18 δαιηϊἰοἃ ὈΥ ΘνΘῪ ὈΟΟΥ [ο 
Γεΐον ἴο ἀΐηι, δῃά ηοΐ ἴο ἐλδ πιμίξἐιιαθ, οἱ παρ᾽ αὐτοῦ 
ἐξῆλθον κρατήσαι αὐτὸν. ΓΠ6 Ιηἰογρτγοίδιοη, {ΠΠ6Γ6- 
ἴογθ, ψῃ οὶ τη Κοβ 1 τοΐογ ἰο ἠΐγι, (πΠουρσὴ ποί 408ο- 
ἸΟῪ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, 185 (Π6 τηοβὲ οὐνίουβ, δηᾶ {116 πιοϑῖ 
σοῃΐον 4 0]6 ἰο (ἢ6 5πγηίδοίο οὐθγ. Ἐαγίμογ, {1} οὗ 

π ΟδρΡΕ]], ρ. 8369. ἰῃ τεξυϊαίίοη οὗ {π6 Ὠγροίδοδε5 οἵ Κηδίοῆ- 
θυ}}, Μδοκηΐϊρηῖ, ἀπά Ῥεδγζοθ, οθβογνεβ, (Πϑῖ, {Π6 Ἐνϑηρο]!δι᾽ 8 
δοοουηῖ, (ΠΟΥ Ψῆο ὑγϑηΐ ουὖΐ ΟΓΘ ΡΟΓΒΟΠΒ ἯΠ0Ὸ ἧμά θεθη ἰηίογπιοὰ 
οὗ Πὶβ βιζυδίϊοι ΒΥ ΟἸΠΕΓΒ. ᾿Ακούσαντες οἱ παρ᾽ αὐτοῦ. ““Νον, ἡ ἢδὲ 
ὙΓΙΓΘΓ οὗὨ σοπηπιοη Βθη86 του ἀ Βρθᾶκ οὗ πλ6η᾿ 8 εδγίηρ οἵ ἃ ἀἰϊβίγθββ 
τ ΠΙΟἢ (ΠΟΥ ἢδά βθϑθὴ δῃά ἔδ]ζ, δὰ ἰῃ ψ βίο {πογ Πδά Ὀδθη ραγίδ- 
Κοιβῦ Ἐργ 18 8814, ποῖ οὗἉ πΐτη δίομπθ, θυϊ οὗὨ ἢΐπῃ δπὰ ἢΪΐ5 διεὶς 
ΡὈΪεβ, {πὶ τΠῸῪ γα 80 σγοναθα {πὶ {ἢν σουϊὰ ποῖ 50 πιυςῇἢ 85 
οαΐ. Νοῦν Ἄοδὴ [126 ρῥϑγίἰοἷρίθ ἀκούσαντες, ἴῃ ἃ (ΟΠ ΒΙΒίθηοΥ τ 1Ὲ 
106 ὉτάϊπατῪ τ] 8 οἵ οοῃδίγαοίίοῃ, γοίθν ἴο δὴγ {πηρ θυΐζ 16 ἀἷ6- 
(το 88 πιοπιοηοά ἴῃ {Π6 ρτοοοαΐπῃρ νϑυβθ." 



87. ΜΑΕΒΚ, ΟΗΑΡ, 111. 4] 

Ἰαίθ, {π6 Ῥγοποῦπ ἤθγα ἢ88 θθθῃ ηνΑΓΙΔΌΪΥ 80 υπᾶεγ- 
βίοοά ὈΥ͂ ἱπίογργοίογβ. ὙΠὼ85 ἴῃ Ψαϊρ. Οἰση ἀτι- 
αἱδδοηΐ δὶ, οασὶογμηΐ ἔθη 6 οέηι. [τ τηυϑίὲ ἢανο Ὀδθη 
φαρι 1 τον ἢδά υηδοεβϑίοοα 1{ οὗ (ἢ6 ογονά, ἔμγδα, 
οἰδη πεῖ, ἴῃ 1[η6 Ῥτγθοθάϊηρ βθηΐθῃςθ.--- ὙΠ (815 ᾿ 
ἈΡΤΘΘ, ἴῃ 56η86, 811 (ῃ6. οἰ ΠΟΓ ΓΔΒ] Δί οη5 1 Κηον, 
δῃοίϊθηξ οὐ τηοάρσγῃ, Οτθηΐαὶ ογ Ευσοροδη, [,6 (Ἰ]ογς 
δΙΪοπο οχοθρίοϑἃ. Τῇια δποϊθηΐ (ὐοπηπηοηίδίοιθ, ασθὰκ 
δηά [1 Αἰίη, βῆθνν, ἢοΐ ΟἾΪΥ μδὲ {πο υπαογβίοοα (ἢ6 
ΘΧργθββίοη ἴῃ {Π6 βδῖηβθ ΨΆΥ, πὶ ἰπαί [ΠΟῪ ὭΘΝΟΓ 
Πραγα οἵ δὴν οἰδϑῦ 1ηξοσργείδιίοη. ᾿ΓΠουρῇ, ἴῃ τηδῦ- 
(6ΓΒ οὗ αὐρϑίγαςϊ γϑϑβοηίηρ, 1 δίῃ ἔὯγ ἔγοπὶ ραυϊηρ 
στολαὶ ἀδίδγθησο ἴο παπιθ δηα αμῤλογ έϊοα, {Π6ῚΓ γυδρ- 
τηθηΐ 15 οἴϊθη 05{}} Π6] ἃ ἀθοϊδῖνα 1 τηδίζογϑ ῬΌΓγοΙΥ 
ατδιητηδίοδὶ.᾽ ᾿ 

21. ἔλεγον γὰρ Ὅτι ἐξέστη. 1Τι 5Π0Ο1Κ8 ΤΏΔΗΥ Ρ6Γ- 
8009 ἴο {1 Κ {πδ΄ 580 Ὠαιβϑῇ, 850 ᾿ηἀθοθηΐξ ἃ βθηίθηςρ, 
ΘΟΠΟΘΙΏΪΠρΡ ΟΌΓ 1 ογὰ, βῃου] ἤανα ὈΘΘἢ ρῥγοπουπορά 

᾿ ἈΥ͂ 15 γϑἰδίίομβ. ὅϑδνογαὶ τηϑίΠποά8 ἤανα δοσογαϊηρὶν 
θα6θη δἰϊζοιηριἐᾷ ἴογ δ᾽ υἀϊηρ {Π18 βθης θη ΘΠΓΓΘΙΥ, 
ΟΥΓ δί Ἰοαϑί Δ χιηρ Ὁποίποσ τηθϑηϊηρ ἰο {Π6. ψοτ͵ά 
ἐξέστη. ϑοῖηθ ἰγδῃβίαίθ, “6 [88 ἰδιηϊθά :" οΟΥΠΟΓΒ, 
“ἢ6 ψοπαογοα :" οἴμουβ, “"ἢθ ἢ88 ἠδραγίϑα." ῬὍΠαῖ 
1Πο086 ΟΡΙΠΙΟΏ8 ἃγθ ποῖ 6, Δρρδδῖβ τοίη Ἐπ ῃγ- 
ΒΉ115. ΒΟΥ 8.6, ἤονανοι, 8ἃ11 Θαι} }γ Βαγϑῃ, δηά 
ΘΧροβρά ἴο βίγοῃρ' ΟὈ] ΘΟ ΟΠ 8, ἡγν 16} ἤν θΘθη. Δ0ΪῪ 
βίδα Ὀγ (αρθο6}}, Κυΐϊηποαὶ, δηά οὐἤοσβ. [ 81, 
δον 411, ᾿πο] πο ἴο δοσθάθ ἴο ἴπὸ ἱπίαγργοίδίοη οὗ 
[Π6 δῃοϊθηΐ (οιιμθηίδίοῦβ, δαορίθα αἷ5ο Ὀγ Ηϑδι- 
μιοηά, Ὠοάδάστιἀρο, ποβθημ. δα δα] θιιβηθγ, “ἢ6 18 
Ὀοβιἄθ Ὠϊπη56  [; 1. 6. 85 Ποαατιαρθ {γα β] 68, ““ ἢ6 
15 ἰγδῃβρογίοϑα ἴοο ἔδγ.᾽ Τῇῆδ ψογὰ [5 υ864 οὗ νοῆε- 
τηθηΐ οοπμηοίίοη. [1 15 Ορροβϑά [ἢ 2 (ον. ὃ, 15. ἰο 
σωφρονεῖν. ΤῊ Ἰυϑὲ (ἢ 8 88η16 ΨΔΑΥ 18 μαίνομαι 864, [ὉΓ 

. ἐνθυυσιῶ. ΟΠ δυβηοσ σου ϊα βυρρὶν τοῦ νοῦ, οὐ τοῦ 
ᾧρονεῖν, Δῃ ἃ Οἰἴ68 ΤἸΏΔΠΥ͂ ΘΧΔΙΊΡΪ68. ϑανο γα] 480 ΔΓΘ 
Ρῥγοάδυςοά Ὀγ δ᾽ εἰβίθῃ. ὍΤῃ6 αἰξδγθποα Ὀθίψθθη {μ6 
186 Οὔ 6 βαογϑα δηᾶ ργοίδῃβ Ψ. ΘΓ [5 118. ΤῊΘ ([48- 
3108] τι οτβ δἰτηοβί αἰννδυϑ 086 (Π6 οοπιρίοίε ῬὮΓΑΒΘ.. 
Δ. 8 εξ. ᾧρένων, ἴῃ ΕπτὶρΡ. Βασςἢ. 848. Οτ. 1021. Ρο- 

- 
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γῇ. 1ὅ, 20,7. Οὐ νψἱτ γναύμης, 85 Ἐπιτίρ. [.- Αὐἱ.. 
186. Οὖε ψί νοῦ, ἃ5 Επτὶρ. ἀρ. γαϊοκ. [ι8[7. 18. Α. 
νοῦ κεῖνος ἐβξέστηκε τὰς γὰρ ἐν Φύσει ὀρθώς Φρέναν. 
παρείσας κι τ. Δ. δοπηθίϊηη65, πονόνοσ, Γπουρὶὶ νΟΓΥ. 
ΤΆΤΕΪΥ, {Π6 6}Πρ 164] ἔογπὶ 18 πδοὰ; 88 1 Χϑη. Οὑγ. 
ὅ, 2, δ. Ευτρ. Βγδα. Αὐρ. 8, 1. οἶνος ἐξέστησε με.: 
566 1π6 ηοία οἡ 4935 (Οἵ. ὅ.18. Το ςοποϊυάς, 1π {Π6. 
ψοσγά8 οὗ. Οδιρθ6}}, Ρ. 871: “Αοοογαϊηρ (0 {ἰϊ 
δῦονθ ᾿ἰηἰογργοίδίοη, ἢ 8᾽ 5 ὩϊΠοδ ΙΟΏ 15 ἀββιρτιοα ἴο. 
τ1Π6 ψοτα5 νυ ἰσἢ 11 18 ποῖ ὑῃίνογβα νυ δ᾽] σε {πο γ᾽ 
ἔτοαυθηοὶγ ὑΘΑΓ ; ΠΟ ἔΌΓΟΘ ἰ8Β ρυΐ προ {Π6 σοηῃβίγαο- 
(ἴοη, "ὰῦ ΘΥΘΙῪ {{πρ’ ᾿Ἰηϊογργθίθαά 1 {6 ΤὩΔΏΏΘΊ᾽ 
ΜΠ σἢ σου] τηοϑί γοβαγ οσοὺγ ἴ0 ἃ γοβάογ οὗ σοιῃ- 
τηοη τηἀογϑίδηήίηρ, πο, ἩΙ που ΔΥ ρτγεσοηοοϊνοά 
οΡίπῖοη, δηξογθα οὐ {6 βέιάγ. Οπ [86 ΠΟΠΙΓΑΓΥ, 
{Π6γα 18 ἤοπα οὗ ἰδ ΟΥΠΘΓ ᾿η ΘΟ Γργθίδοἢ9 Ν ἢ 1οἷ ἀσ68 
ηοΐ, (45 [85 ὈΕΘῚ Βῃονψῃ,) οὔθ βοιηὰ νἱοἴδμοθ ίο (δ6 
ΓΒ, οσ ὅο {Π6 βυπίαχ ; 1ῃ σοηδεαυθηος οὗὨ Μϊοΐ,,. 
[Π6 δθῆβ6ε δχίγαοίϑα 14 ἔδγ ἴτουῃ θείηρ (δὲ ψΒΙςἢ 
ΜΟΙ] πγοϑί γον ργθβϑθηΐ 1.561 ἰο δῇ υῃρτγοϊπαϊοοά 
Ιοδάθσ. [{ ΠαγαΪϊγ δάμη οὗ α ἀουδί, {παι (ἢ 6 ΟΗΪΥ 
{πιης Ὡς ᾿δ8 Πιηἀογθα [6 υπηΐνογβαὶ σοπουγγθῆςθ. 
οἵ ἐγδηβίδίογα 1 (ἢ6 σοιηπηο νοσβίοῃ, ἰ5 {πΠ6 υηΐδ- 
νΟΌΓΔΡ] 6 ̓ἰπῃξ εὖ Ρυΐ8 οὖν Γογὰ  τοϊδίίοηβ ἰη. Βυὶ 
{πδὲ {πεῖν αἰϑροδιίίοη ψγ88, δ ἰθαϑβϑξ, ποῖ αἰναγβ {2- 
νοῦ γα Ὁ ]6 ἰο ΠῚ8 οἰαίη8, ψὰ ἤᾶνθ (Π6 Ὀθϑέ δυΐῃοσγην 
ἴοσ Ἀβδοσί! ης." δα 11. 7, δ. β56.ᾳ. 1 τηῦϑὲ ΟΡ ϑβοσνθ, 
ον Υου, (Πδί ὈΥ ἰδκίηρ᾽ ἐξέστη ἴῃ {Π6 86η586 Ψ ῃϊοἢ Γ᾿ 
ἢδᾶνθ βαορίθα, ἐπ 6 σοηθαοΐ οἵους 1, ογη  γοϊδίϊοηβ Ὑἱ] 
Ὠοΐ ἌρΡθᾶγ ἴῃ (Π6 υηΐλνουτγαῦ]α Πρπὶ ἴῃ ψ ὨΙΟὮ 10 ΠΒΒ 
ὈΘθῃ υἱϑθα ὈΥ ΤηΔΏΥ ΔησΙ ηΐ δη4 δοη6 Ἰηοάογῃ (ομ- 
Βιθηςδίοσγϑ. Το 86 ἴΠ6 ψογάβ οὗ Ποάατιαρο, ““ ΠΕΥῪ 
566 πὶ ἴ(ο ἤδνα δαγϑὰ ἰϑϑί (6 ργββθηῖΐ ἔδγνθῃου οὗ ἢ18 
Βρίγιϊ βῃουἹά ὃς ᾿ἰη]υτίουβ (ο [18 ἢθδ] ἢ ; δρᾶ ἠοί 
ΜΙ που γϑάβοῦ, ἔοσ, 88 Ποάάγιαρθ αἶϑὸ οὔβογνοβ, “1 
ΒΡΡΘΑΓΒ ἔσο [6 6, 12. 8664ᾳ. δαί Πα δὰ 88 τῷ 
(6 μγδοδαϊηρ πιρσῃΐῦ, δηα οαΐθῃ Ὠοϊδιηρ (ἢ 8 ἄαγ, δι 
ον τω τοογηϊηρ᾽ ἰῃ ρίνίηρ 8 ΟΠΒΔΙΡῈ [0 ἢ 8 ΠΟΨΪΥ- 
οἴ οϑοὶ Δροβίϊθϑ, δηὰ (8 δάνβδηςοθ. οὔ ἴπ6 ἀδὺ ἰῃ 
ὈΓΘΔΟΠΙηρ ἰο ἃ ναϑὲ δυάιζοιυ, δηχὶ ψογκίηρ τῶν 
ὨλγΆΟἶ68.᾿ 
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40. βλασφημήσῃ εἰς τὸ Πνεῦμα. Τἢ6 νογά βλασ- 
φημέω εἰρη ϊῆεδ, ΡΙΟΡΟΣΙΥ, ἴο υ86 ἑἐξομποποά Ἐ, δηά, 
ἔγτοιη (6 δάϊυηςί, αὐιδίυα δηά οαἰμπιπέοιιδ ΘΧΡΓΟΒ- 
Βοἢ8 ; ἙσΠΣΘΗ͂Υ ον δ γα 8 1πεΉ,, βοιηδίίτηθ5 ἰοψαγβ Οοά; 
Δ Οἢ ἸΔοΓ δαοΏ86, ΠΟΎΘΝΟΙ, 8 ὙΘΡῪ ΓΆΙΘ 1ῃ ἰἢ9 
Οἰαεεῖ. ΤῊΘ ΟὨΪΥ Θχϑρὶ6. Κπονῃ (0 τη6, 18 {πεῖ 
Ργτοἀυοσοά ὃὈγ Ἦεἴβ. ἔγτοῃῃ ΡΙαίο ἀθ Εθρ. 4. εἰς θεοὺς 
βλασφημεῖ β 

429. ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου κρίσεως. Μδηγ ΟὐΥτίοΒ (85 
Οτοί. Οτιθϑθδοῖ, Βοβθημ. δηά Κυϊηο6}) ἅτ οἵ ορὶ“ 
πίοη ἢδὲ [ῃ6 ἴγ6 τοδάϊηρ᾽ ἰ8 ἁμαρτήματος, βίης ἰΐ 18 
δΌρρ]16ἀ ὃν (6 68. Μ5Ν. 18 1Π6 ποῖ ἀπῆσυ] τοδά- 
ἴηρ, δηἀ 15 [μδὺ ἔτοπιὶ νηοῦ [ἢ ΟἸΠΘΙΒ τηρῇς ΘΒ ᾿ 
ΔΓΙΒ6, Κυϊποοῖ τ ΏΓΠΥ οὔϑογνεβ, (δὲ ἁμάρτημα ἴῃ 
1π6 δορί. δῆβυοιβ (0 (6 Ηροῦγ. ΠΊΝΩΓΙ δπὰ ἵν, 
1 ἢ ποῖ ΟὨΪΥ ἀσηοίο δὲη, θυ {Π6 ρωπίδἠ)ποηέ οὗ δἰη. 
Ηρηοθ ἰξ 15 τηβδηϊοϑδε (ἢδὶ κρίσις δἀηὰ κόλασις 8ΓΘ 
ξἰοεϑοα. ΤὮΘ 86η86 5 [ῃ.8 βἰαἰοἀ ὈγΥ Βοβθητη. ““ Νοῦ 
ἰδέα ἢϊς ΡαηΙΣ ᾿ηἀπγαίίοηθ, 8 Ρ6 οἱ Ῥοθῃΐβ 88- 
ΡΘοί8 108, αυοά Φυάεῖβ σοπερῖτ, 864 οἱ ροβί ἤϑηςσ 
Υἱΐδηι ΒΌΡΡ]1ο118 εἰθγηΐβ. δ69 [Π6 Ὡοΐθ ὁπ Μαζίῃ, 

80. ὅτι ἔλεγον---ἔὄχει. ὙΤΙ686 8.6 ἴΠ6 ψογάβ οὗ (6 
Ἐναηπροίϊδέ, (οὶ οἵ οὔδιιδ,) βιδιϊηρ {Π6 γτεαδϑο ΜὮΥ 
ΟὨ γῖβὲ υβ6α (ἢ18 (ἢγοδί, ἢδιηθὶν, Ὀθοδυβα ἢ6 βὰν ἰῃαΐ 
{π6Υ δοκπονίθαροά ἃ αἀϊνίηθ ροῦγοῦ ἴο Ὀ6' 1 Πίμη, 
διέ, ([Ὠτουρἢ ΘΏΝΥ δηᾶ Παίγθα, ψϑγῈ Ἰηνθηςηρ θ486 
ΟΔΙ απηηΐ68, ΌΥ ΜΏΙΟἢ ἴο 8]16ηδί6 ἢῚ8 ΠΘΆΓΟΙΒ; ρ6Γ- 
οϑυτα δου ίηρ ψΠδὲ τγὰ8 86. τοογᾷ οὐ Οοὐ, ἴο (ἰ6 

ουὲ 
81. Ουν Ἐνδηροῖ8ἴ οἴ 8 Μδίίῃ. 19, 88.---87. 06- 

ο81:186 ἢς [84] τοδ ρϑββαρθϑ βίῃ δῦ τὸ {ποθ ἴῃ ἢ 
ϑοσθοη οὐ ἐδ6 Μουηΐ, (Μείί. 7, 16---20.) νον 
δα ({δουρῆῖ "μὸν ΟΓ ποί ἴο ἱπβοσί. Ηδ οἵηῖῖβ 8180 
98---4δ νν. δίῃ. 12. θ6σδιβα (ἢδὲ ἀϊβσαοίγδο γος 
ἔδεγοά οἰ ον ἰο ἐπα ἱπῃαρ δηί8 οὗ Ῥαϊοβέθ, δπά. 
ἐβρθοΐα!ν [Π6 (6 ἢθᾶγοῖβ οὗ οὔἷγ Ἰμογή ἴῃ ρμϑύβοῃ. 
Βαβι άϑβ, ρϑβϑαβθβ βίτηδγ τὸ {Π086 οὖ. Μαί(ἢ, ν. 88, 

ἘΜ [8 θυ ορροκοά ἰο εὐφημέω. 
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39. τον ἴῃ Μαί. 16, 1 ---ά. ἔγοπι ν ἢ ϊο ἔνο΄ ρᾶ9- 
βΒαρ68 Μδῖκ ἰγδηβίογγοα ῃθπη) ἴο ἢϊ5 ὕοοΚ, (ἢ. 8, 1], 
12. (Εοϑθημη.) . 

81. ΤΠ οὖν 45, Κα οὖν ἐλδη, (ῃ6 ἔοτος οὗ δῃ 
ΘρϑΠδἰορϑῖβ. 1 τί ἤσγα Ὠοίϊςα ἃ τιϊβδίακα οἵ Ὦγ. 
ὙΠΌΥ, ππογα ἢ6 βᾶγβ δῖ. (Βγυβοδίουῃ ῬγομΟΌΏΟΘΕ 
1π6 Μοίδογ οἵ «68118 σΌ ΠΥ οὗὨ ναῖπ σΊΟΓΥ δηὰ μιαά- 
π685... Νονν βιγοῖὶν ΟΠ γγβοβίοπη ὈΥ ἄνοια ΠΊΘΡΕΙΥ 
ταοϑδηΐ οίν, ἃ 5ἰρηιθοδίίοη νογῪ τεαυθηΐ ἴἢ (ἢ Ὀοϑβί 
Οτοοκ νγιίογβ. 

82. εἶπον. ΤΉΘ686 ψογβ ΨΟΓῈ ποί 8814 Ὀγ {Π6 ὃγν- 
βιδπαάϊηρ ογονά, θα ὈΥ τΠο086 ψΠοιὴ ({1Ἰ6 τοί! 8. οὗ 
ΟἸὨγιϑ δὰ βθηῖ ἰῇ ογάδσγ ἰο ἔδίο τ. δὲα Μαιίῶ. 
12,.17. 8644. . 

894. περιβλεψάμενος κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν καθημένους. 
Νίοβι Οοπηπιδπίδίοσβ Ιηἰογρτγαί (ἢ8: “Ἴδη ἢ6 ᾿)δά 
Ἰοοκοά δζοιιπά δ ἔοϑθ ννῇο ψ6 γα 8{{{Πὴρ ἀγομηά." 
Βιΐ 6 Ὠ δι, ἴῃ 5 Αηΐϊῃ. 170. {π1ηΚ5 {πὶ (ἢ6 τοὺς 
περὶ ἀὐτὸν ἃΤ6 ποΐ [0 Ὀ6 οσοηῃβίγιεα ψ1}} καθημένους, 
μυΐ ἰἀκδη Δρβο  υτ ἴον (Π6 ἀ5ορ168 οἵ 6808. 866 
{πΠ6 ποία οἡ (Β. 4. 10. ΜΙ γησα ἰηδγβ ἔγοτη (ἢ 18 
Αββᾶρθ, {Πα α15010168 δαέ ἀυγίηρ (Π6 (Ππη6 οὗ Γοςοῖν- 

1ηρ; ἸηδίΓυςίοη, διμὶ (48 ἢ6 {ΠΠ0}Κ8} οἵἱ ἐοιυθ)" δϑαΐϑ, οἵ 
ταῖῃον πιαές, αἱ {6 δαὶ οὗ {πεῖν Μᾳβίοσ, νῆο νὰ8 
δθδίβα διρῆογ. β 

ΘΟΗΑΡ. ΙΝ. 

ΨΕΒΒΕ 1. καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσση. Ἠς ἀϊὰ ποὲ 
(ϑᾶγ5 ΕδὈοτ) 510 ἐπ [π6 868, θαΐ ὃν [Π6 βεδϑίά6. Μαίί. 
18,1. ἸΠμοτγοίογθ. ἢ6 ψου]ά οπλῖξ ἐν, οὔ σοδά ἐν τῇ 
πρυμνῇ. ἃ8 νοΓ. 88.(. Μαγκίδηὰ ψουϊά ρμοΐϊπὶ ἐἢ8 : 
ὥστε αὐτὸν ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον, καθῆσθαι, ἐν τῇ θαλάο.- 
σῇ, “480 (Πα Πα δηίεγθα ἰηΐο {6 νβββ8θὶ οἡ {Π6 868, 
δηᾷ 84 ἀονη.᾽ Βυϊΐ {Ποῖ 185 πο οσοσδϑίοῃ ἔογ ἐδ8 
σοπ]οοίυνε5 οὐὁἨ Εαθθγ, ΟΣ ὄνθὴ ἔογ {86 σἤδηρα οὗ 
Ρυποίυδίίοη᾽ ργοροβθα ὈΥ Μαγκίαπά. [{ 15 πιεγοὶν ἃ 
Ὀγιθῖ, ἀπά {πογϑέογο βοιηθν δὶ οὔβουγα, Ὄχργθϑϑίοῃ, 
ΜὮΪοΪ, ΠΊΔΥ 06 {Π8 πιηάογβίοοα : ““δοὸ (ῃδῖ δϑοθηά- 
ἴηρ ἰηΐο ἃ Ροδί, ἢ6 νεηΐ οιυὧ ἃ {{{π|6 γᾶν ἰο 568, δηά 



531. ΜΑΆΒΚ,, ΟΗ͂ΑΡ. 1Υ. «(25 

διὰ {πθγ ὃ βδί δηὰ ἰδυρηι." ὙὍὙὴ τὸ πλοῖον δῖα 
Βῃου!ά θὲ γομάθγαα ἐδθ β8:ρ, 1. 6. {6 ὁη6 τηφῃιοποα 
ΒΌρτἃ ϑ, 9. 

. ἢ. καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκε, 1. 6. ἀϊά ηοὶ γἱ6]4 ἔτι. 
ΤῊϊ5 τνᾶ8 Ποΐ ΠΟΟΘΒΒΔΙῪ ἴο Ὀ6 8814 οἵὗἉ {Π6 ΤΟΥ ΟΓ βοοὰ 
Βοψη ; δρυΐ λέγ ᾿ἴ 88 ΜΙ Γοϑ80η) ΘΧΡΓΕδ86α, Β᾽η0 6 
[86 ἢγϑι σγον ἢ }υβεὶγ δῇογαθα 8 ἢορβα οὗ ἃ ργοβροις 
ΟἿ8 ἸΏσΓο886. (Ἐοβθημ.) 

9. ὁ ἔχων ὦτα. Ἐλπι  γιλϊ8 ᾿ΆΓΑΡΙΓα568 ἱΐ : ὁ ἔχων 
ὦτα νοητὰ, εἰς τὸ συνΐεναι, συνϊέτω. 

10. οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα. 6 Ἀαϑί. ογ 168 
86 ἀρτγϑοά (ῃδῖ {π|5 ἀδηοῖθϑ (ὈΥ ἃ ᾿τηϑίδρἤογ ἰτεαυθηΐ 
ἴῃ [Π6 ΟἸα5881.41 ψνγιίθγ8.) [Π6 σοΠΠ ΡΔΠηΊΟΠ5, Δα ΓΟΘΪΑΓ 
ἤράγοῦβ οὗ οὖῦ 1 ,ογά, πηρδηϊηρ ΟἸ]ΘΗΥ 186 βανϑηῖν 
ἀϊἸ801}]68. 

11. Ὑμῖν δέδοται, ὙΥ᾽ εἰϑίεϊη ἜΘΧρΙδίη8, “ οθῖ5 ὁὉ- 
{ἰρῖο" 

11. τὰ πάντα γίνεται. δοῃιῃϊα, Βοζα, δὰ ατοίιυθ, 
ἢανα ορδβογνϑά (δὲ πάντα τηιι8 ἢογΘ 6 ἴδκρῃ ἀδίο- 
ταδί νοἰΥ ἰο ([Π6 800]6οΐ τηδίίογ, (48 τη 2 (ον. 4, 1ὅ. 
ΡὨ]]. 2, 21. (οἱ. 8, 8.) 411 (η6 ρτϑοβάϊηρ, ἴῃ6 ἀος- 
ἰγἰηθ σοῃοογηϊηρ {6 Κιημάοπι οὗ Ηφάνθῃ; 1. 6. 
(1448 ατοί.) ϑιςἢ 8ἃ5 γοϊαίθα ἰο γεροπίαποθ, ποῖ 186 
αγοαπα οἵ {π6 Ὠινίηα αἰδροηβδίοηβ, ἢοΥ (ἢ 6 ανεοΐ οὗ 
Ρτοαἀϊς ο0ῃ8. 

11. τοῖς ἔξω, ἰ. 6. ῬοΙβοη8 ποῖ δάμη ἰο οοηῆ- 
ἄδηςθ, 88 θαίηρ [Π086 ΨψῃΟ σαγοὶγ δἰζθηἀθα οἡ ἢἷβ 
Ῥτθδομίηρσ. είβίδειη, δηά οἰθϑΊϑ, νϑιῪ ΔΡΕῪ οοτὰ- 
Ῥᾶγο (686 ἰο {Ππ6 ὁχοέογίο αἰδοῖ ρί68 οἱ [ἢ 6᾽ δῃηοσίοηΐ 
ΡΠΠοϑορἤθγϑ; ΨὨ οἷ 18 Δα ΓΑ ΪΥ 1 δἰγαίεα ἴῃ {86 ᾿ 
[ΟΠ] ον ὶπρ ραϑ8αρο8, οἰϊθα ὃὉν ἡ εἰβίεϊη. (ἷς. δά Αὐ- 
εἰσ. 4,16. ““Ατιβιοί 665 ἴῃ 118, 4108 ἐξωτερικοὺς νοοσδί." 
6 ἤηΙΡ. ὅ, ὅ. “Ὅυο ρεηθσια ᾿Ιρτογαπα βιιηΐ, υῃπὶ 
ΡΟΡυΪΑΓΙΟΣ βογιρίαπ),, αποά ἐξωτερικὸν ΔΡΡΟΙ]ΔΡδηΐ : 
ΔΙτογιὰ [Ἰπηδί1ι18, αφυοά. Ἰὼ (ΟΠ ΔΓΙ15 το απ6- 
τυηὶ." Α. 6εἸ]. 20, ὅ. “Ἡμὔμϊς ἀϊβεοῖρ πε, αυδιὰ αἰχὲ 
ἀκροαματικὴν, ἰορυ8 ΘΧοΓο δ ἀαρδί ἰῃ γα 60 πηᾶ- 
Χυππὶ, ἢΪδϑὶ ααογαμι δηΐθ ᾿ηροηΐϊι, οἴ ογυ ΠΟ} 15 

5 Ἐυϊπγηχίυδ οὔβογνοβ παι Πα βδῖ ἴἢιι5 [παῖ πο τὶρῃϊ μᾶγα ποτα 
8} ἰῃ ἔγουῖ οὗ ἰμι, ἀμ ὰ ἡσπα Ρεἰιηα, 
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εἰοιπμσπία, δίαιιδ ἢ (ἰβϑοθηἀο βἰυἀΐααι ᾿αδογοιαυὸ 
Θδχρίογάεβεῖ : [1148 νοσὸ ἐξωτερικὰς διά! ΟΠ 68 οοάθια 
Ιοςο νβϑρεγὶ ἔβδοϊεθαΐ, θαβᾳιθ νυρὸ Ἰυναπίθυβ δ'η6 
ἀοἰεδοῖα ργῦοθδῖ---ΠΡΓΟΒΑΌΘ δΌ108, ΘΑΥΓΌΠῚ ΓΟγυ ἢ ΟΠ]- 
ὨΪΌΠῚ σΘΟΙΏΙΘΏ(ΔΙΙΟΒ, ΒΘΟΓΒΙΠ,, αν 1511, οὐ 41} ἐξωτερι- 
κοὶ ἀΙσΘΓοπίαΓ, ραγίϊτη ἀκροαματικο. Οὕο5 αυυπὶ ἴῃ 
νυΐϊρυβ Ὁ 6οὸ δαϊ σὸχ ΑἸ]δχδηᾶθγ οορῃονίββεί, 1 6 Γ885 
δα δυπὴ τη 5810---ηοῇ ουπὶ γοοίὰ ἔδοΐβ86, αυοά 411351Ρ}1- 
88 ἀκρόοαματικὰς, 4ΌΪ]ΡῈ1}5 40 60 ἰρ80 εγιιάϊυ8 ἔοτοί, 
110 Γ18 ἰογὰ8 δά 8 ̓ πνυ]ρᾶβθοι.᾽ Ατίϑίοι. ΕἸ ἀΘΏ ΙΟΥ. 
1, 8. καὶ ἐν. τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις, καὶ ἐν τοῖς κατὰ 
Φιλοσοφίαν. Αηὰ 2,1. δῃηά ἀκ Βρορ. 8, 6. καὶ γὰρ ἐν 
τοῖς ἐξωτερικοῖς λόγοις διωριδόμεθα περὶ αὐτῶν πολλάκις. 
Απά 1. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως ἐξωτερικωτέρας ἐστὶ 
σκέψεως. «[41τ0Ρ0]]οἢ. Ψ΄. Ῥγίδαρ. Ο. 17. ψἤθγα, βρθδῖκ- 
Ἰηρ οἵ (ῃς ῬγΓπαρογοθᾶη ἀμειυῖι πο, Ὧ6 88 {Π656 5[πηϊ- 
12 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙΒ: ἐντὸς σινδόνος ἐπήκουον--- Αηἀ (ἢ. 18. 
τοὺς εἰσὼ καὶ ἔξω διωρισμένους, οὐκ ἄλλους ἢ τοὺς εἰρημέ- 
νους ὑπολαμβάνειν προσήκει. 1 ΤὮΘ858. Φ,11. 1 (ον. ὅ, 
14, 18. (ο]οδβ. 4, ὅ. 1 Τίη). 8,7. Βοιηθαν, ΒΕ. 14. 
φυϊουηαια ]ερὶὶ νογϑιιπὶ, 4αΐ ΠΟ 68. 6Χ. 24. [10718, ϑϑί 
8.81 ἰερογοῖ 1η [10 118 Θχίγδη 6 18---Ὥ6ο δαροῖ ρϑγίθῃ ἴῃ 
τπιηδο ἕυΐζυτγο. 

19. ἵνα, ἴο᾽ ὅτι. ζυἱηο6] τοΐθγβ υ5 ἴο Μείίῇ. 18, 1. 
Δ σοΠΊρΑΓ68 2 Μδοςο. 6, 94. [λ|Κα 8, 10. ὅ8ρ. 18, 9. 
ΟἸ485 Ρῇἢ. ὅδο. Ρ. ὅ44. δα ἢ6 ποίὲ οἡ Ναί. 18, 18. 
Μήποτε, ὐ αἀδοὸ ποη. ἸΜαγκΙδηά γοηεογ ἰἰ “80 1ῃαΐ;,᾽ 
θοσδυ88 οὗ (ἢ6 ΡᾶΓ8116] ραββαρα οὗ Μαίίῃ. 18, 19. ὅτι 
βλέποντες οὐ βλέπουσι. ΤὮΘ ΘΧΡΓΟΒΘΊΟΙ 566 1Ὼ8 ἰο Ὀ6 
ῬΓΟνΌΓΌ141: δηα τγοϊδίθϑ [0 {πο86 ψῃὸ πρηϊ 8566, [ἢ 
{Ποὺ σου] 86 {π61γ ἔλου 168, (Π4Γ ᾿ ΠΙςἢ (ποὺ πον 
ονοτίοοκ, (Πγουρῇ ᾿παἰ οητίοη δηα {011ν. [0 15 τἰϑοα ὈῪ 
1πΠ6 τθθξϑ, 88 1 2 βογ]. Ργοιηθίῃ. οὗ {Π|6 τυ 6 βίβιθ 
οὗ τιδηκιηα μϑίογο Ῥγοιηϑίῃ. ἰδυρης ἴῃ ϑιὰ {Π6 δτίβ οὗ 
18 : ΟἹ πρώτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην, Κλύοντες 
οὐ ἤκουον, ἀλλ᾽ ὀνειράτων ᾿Αλίγκιοι μορφαῖσι, τὸν μακρὸν 
χρόνον "Εῴυρον εἰκῆ πάντα. 80 Ποηηοδίῃ. σομίγ. Ατἱδ- 
τορ!οη. Οτ. 1. ὁ 148. τὸ τῆς παροιμίας, ὁρῶντες μὴ 
ὁρᾶν, καὶ ἀκούοντες μὴ ἀκουεῖν. 1,6 (Ιοτο. (4Ρ. ΕΠ5]γ.) 
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᾿ 15. ὅχου, ἩαΤοΐη, ἢ ψπσὮ, ὅ0 (88 Σιδἰίη, μδὲ 70 Γ᾿ 
1 π γμο. Ἕ . 
ἵν: αἱ περὶ τὰ λοιτὰ ἐπιθυμίαι. Μαυινίἢ, Βοβδητη. 

δηα Κυϊηοσὶ, ἰαΐκο περὶ τὰ λοιπὰ ἴον τῶν λοιπῶν. 86. 
ΑΔ Ό]5, “εἰ οσείθγαγυπι γοῦι ουρίἀ α68.᾽" ἐον 
αἴθ 8 Κ68 ἃ' ῬΕΓΡΉΓΑΒΙ5, ἃ8 4065 σατδα.. Τ ΠΟΥ δά- 
ἄυςε ΡΠ. 104. Β., τὰ εἰκότα καὶ πιθανὰ οὐκ χει περὶ 
ἀληθείας ἐπιστήμην. ἼΒΟΓΘ 15, ἢονονοσ, βοιμονδῖ οὔ 
ΟὈΒΟΌΓΙΥ ἰπ (86 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ, ψ ὨϊΟἢ 18, ροσῆδρβ, οσοδ- 
βἰοῃθά Ὀγ {πΠ6 ρσυδγάρα πιοάοβέῳ οὗ ἐξε οτργεδϑίοι ; 
Ψ ἰοῦ 1 ἐδηπο πα ποί!σοα ὈΥ ΔΏΥ οὐἢοσ (ὐομητηθη- 
ἰδίοτσ, ὑυι τοί. (ΟὐΘΓί ΔΙ, ΌῪ {πὰ τὰ λοιπὰ, 8ΓΘ 
ἴο θ6 υπἀογβίοοά Β θεσαν, ἀγα ΚΟηη 885 δηα ἰῃςΘΓη-' 
ΡῬΟΓάΠςΘ6, Δηἀ Β6Ώ80.81{γ οὗ ουογψ ΚΙΠά, 

40. παραδέχονται. ὙΝ εἰδίϑίη δάἀάδιιοδδ Δ Θχϑῃρ]ο οἔ 
ΤΕ ΈΧΟΡΟΙ; ἴῃ 1}}18 πηθίΔΡ ΒΟΥ Δ] 8686, ἔγοιῃ ῬοΪγ- 

ἰ.3. - 
41. ΤΠ 8ὶχ [Ὁ] ον ἱηρ νε 568 ἃ. (Κη ἴγοι [Κ6. 

ἼΤΠ6 ργϑοβδάϊηρ, ψΒὶοὶ νεγα ἀδσινοα πὶ Μαίιῃ. 18, 
1--.28. σογιθϑρομῃά ἴο [,ὑ|κ6 8, 1---16. ΜαΙκ, (Πογο- 
ἴοσθ, ῃαὰ σοιηραγϑᾶ (ἤδη ἢ Μαῖίον. Βιΐ ἢον, 
1η ἰα ποχί ἐυ]ονίης νοῖβα οὗ 10Κο6, 1. 6. 8, 16. Π6 
ουμα ἃ ῬδγΔΌΪα ψὨϊοῆ πηϊϊοα αἱ οὔσο, θοϊῇ ηθαῖ- 
Ὧ685 δΔηα ὈΓανΠΥ, ἐοϊονεα ἴοο, ἰὴ νν. 17 ἂπά 18, 
ΌΥ 80116 Ρ᾽!ΟΙΠ63, 8190 ΨΘΙῪ Βῃογί, θυΐ ἀδδβογνίηρ οὗ 
Ὠοΐίίο6. Τἢθ86 (ἢγθ6 νϑῦϑ68 1πογϑίογο, ἴὸ ψ ]οἢ 6 
δά ὈΘΘῆ 88 10 ψεγΘ συάεα Ὀγ Μαίδπον, Μαγκ 1ἢ- 
δοσίϑή κε ἢ15 ψΟΥΚ. ; ἘΣ ταὶ 

41], μήτι ὃ λύχνος ὄρχεται, 18 Ὀτουρῇί. 6 τόδά- 
ἴη685 οἵ δΒΟΠ16 ΜΈ8. εὐαξόρι δηῦ τ, 80 φσίοδϑεα. 
[π (18 5686 ἔρχομαι ΟἾἴΘη ὁσσῦγϑθ, ΘϑρθοΙ Δ Πν ἴῃ τὴ9 
ἰαέογ Οὐσαοῖκ νυυιίθγβ. Ιηἤθ6 6, ΤΩΔΏΥ. ΘΧΔΙΏΡ68 οὗ 
νογὃς πομέον ρμέ 70 μαδεῖνεϑ, ἴτοπὶ ὙΥΠΒΓ5 οὗ 4}} ἀρ68, 
ἅΓ6 δἀάυσοα ὈγΥ Κγρίκο, Εδρθοὶ, ἀπὰ Ῥα]αϊγοί. ἃ 
ϑ 118 ἸαΔἸΟΙ 15 ἘΝῚ ἴῃ Οὐῦ οὐ ἰδησιδρσο, σοὶ ὦ 
ὨΟΥΘΥΟΥ 15 σΟΠΗΠΡα ἰο Βο0Πη6 Ῥϑγίουα ψοσγβ, ἃ5. ἃ 
ἰοέέον', 80 ἔρχεται ἐπιστολὴ, ἴῃ (αὐτο ΕΚ. 

41, ὑπὸ τὴν κλίνην. ΤΉΙΒ τηυβῖ ηοὲ θ6 υηάογριοσά 
οἵ {πῆς ἐθρέμ8 ομδϊομέαγίδ, θ6 4, Ὀυΐ οὗ 1 Ἰοσῖυ5 ἐγίοέ,- 
πἰαγὶδ, οὐ δοΐα, ψ ΙΟὮ, 48 ατοίυ οὔβογνεβ, ἢδ διοῖ α 
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ΟΑΥΠΥ 88 ἴο0 δάμη οὗ ἃ οσαπαοίαῦγμπι Ὀοϊηρ ραϊ ὑπ ογ 
1ἴ, δηα, 1{ 866 18, ΔῺΥ (Ὠηρ' πη 6}} ἰΑΓρογ : Ἰηἀ666, ἔγοπι 
{π6 οἰϊδιίοηΒ δάἀιιοεά ὈὉγν Υείβ. 1 ἀρρθᾶγβ ἴο Ὦδνε 
Ὀδθη υβρἃ ὈΥ [ἢ8 δηςίοης8 88 ἃ σοπηηοη ὨἰαἸ Πρ οἷδςο, 
οὐ Ἰυγκίηρ ἢοΐ6. ΤΊΡαη. ἘΡίβί. 608. τοὺς Σ ὑπὸ 
κλῆνας κρυπτομένους. 451}. Η, ΤΑριοῖβ Ὠδρία: ἐὰν 
τὴν θύραν πατάξη τις, ὃ χρεωστὴς ὑπὸ τὴν κλίνην. 
ϑυσίοηῃ. (ΔΠ1ρ. 51. “ δε ἰοοέμηισιθ σοη ἄο γα βοἰοθδί.ἢ 
Ρίδιι. Οδϑιηᾶ 8, ὅ, 81. ““ϑιε ἐφοέϊα ἰαέοηπέος τηρῖὰ 
τηυϑϑιίδηϊ." οιηοϑίῃ. ο. Απάτγοίζϊζοηῃ. ὑποδύοιτο ὑπὸ 
κλίνην. ΤιιοίδΔη. Τοχαεὶ. 98. ἧκον ἐπὶ τὴν οἰκίαν τοῦ 
᾿Αντιφίλου, καὶ τὰ φώρια ἐξέφερον ὑπὸ κλίνη τινὶ ἐν 
σκοτεινῷ κείμενα. 

22, οὐ γὰρ. Ἀσβοηπι. γοιηδγκβ οἡ {πΠ6 ΗΘ Όγον ουϑίοπι 
οὗ τορϑαϊϊηρ [86 88Π16 βοηϊτηθηΐ τ ἃ οἤδηρα οὗ 
ψοτάβ. 1 δαά, ἰδδὲέ τ86 βϑίυάθης ΤΠΔῪ σοηβυϊς [86 
Ργρίαςϑθ ἰο Βρ. ον ἢ 5 1βαϊδῃ, ΒΙαυ ΠΟΥ Β Φογθι8ῃ, 
Νονοοιηθ᾽ Β Μίποῦ Ῥγορεοίβ, αῃα νν ἢδί8ἐηδέαν' οπιηϊμηι 
{Πουρὶὶ τι ἃ ηαυδὶηΐς [Π|6). Τα :ββογίδίίοη οὗ 
ἰοείσοη 6 Ἐπογραδία ϑαογα, ἴῃ τῃ 6 βεσοη νοϊυπλα 

οὗ ἢ]18 ἤσι. ΗΘ". 
22, οὐ γὰρ---ἔλθῃ. Βοβοητη. Ταρϑαίβ τὶ ΔΙΟΣ 

ἀπόκρυφον, ἀμ (Δ ΚΕ68 ἐγένετο ἴοτ ἐστι. ᾿Αλλ᾽ ἵνα, Ὠϊ5ὶ 
υἱ, θυ ψῃδί. Ηδ (ἤθη ἰαγ8 ἀονψῃ {Π|18 88 {86 86η86. 
.Α5 [ἢ (6 οχροσίθηςο οὗ [16 θνθὴ ἐπ πηοϑί βθογοῖ 
{Πρ δ ΒοπΊ6 {1π|6Ὲ Ὀδοοηθ Κηόψη, 80 ηδὲ 18 πον 
μιδάρη, ν}}} βΒῃογί Υ 6 ρίδοθά ἴῃ {6 νἱ 8 Ὁ οἱ 4]].᾿ 
ΤΙῖ8 ψγὰ8 2εὐέοα ὉΥ τῃ6 υπίνοτβαὶ ργοραβαίίοῃ οἵ 
ΟΠ γΊ818 ἀοοίΓ! 6, ΒΠΟΓΟΪΥ δἰζθγ ἢ15 ἀθδίῇ. ὃν 10 ἸΏΔΥ 
(Βα {π1η1Κ8) πᾶν ἐῤὲδ 86η86. ΤΉΘΓΘ 18 Ὧ0 ἀοΟΙΓΙΠΘ 50 
ΟὈδουγοὶν δηά ἤρηγαίνοὶυ ἐβδκ α ποδν ὈΥ π|6, ναί 
ψὨδί γου (ΠΥ αἸ8610]65)., 111 Ἔχρ δίῃ ἀἸβι ποῦν, δηάᾶ 
ψτςπουΐ {Π6 Ἰηνοἰνοιηοη(β οὗ πηγβίεγυ ἀπά ρδγδῦϊθ. [ἢ 
ΡΗΙ. Ζυά. 941. τὰ ἀφανῆ, βρη οὐδοιγε. 

ῷ4.. βλέπετε τί ἀκούετε, ἰαἶκα ἢ664, τηϊη ψπδΐ γου 
ἢδθατ. Κυϊηοοὶ {ππ18 ραΓΑρΡΓαβο5 (Π6 [0] ον τηρ οΓ5. 
ἐς ΤΠ6 πιογο αἰζθηΐζὶινα γοι δἢ8}1 Ὀ6 ἴῃ ἀδαγίησ, 50 
τ ἢ (ἢ6 στοαΐῖοι ργορτθδ8 Ψ1]}} γοι ἀ41]}Υ τᾶ Κα ἴῃ {6 
κηοιυΐορο οὗ τὰγ ἀοοίτ 6." Οὐ 1 Ὥδυ δὃ6 {δ8 6χ- 
Ὀτοββϑά : “" ᾽' ιβαίϑοθνϑ πηδᾶν 6 {Π6 τπηβᾶϑιγα οὗ ὙΌΣ 
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αἐξοηέΐον, θυ ἢ 58}841} 6 1Π6 τηθϑβυσα οἷ. γοῦν ζηοιῦ- 
ἰοάσο. ὅδ εἷβο Ἐυίηγπηυ5, Ἔν ὦ μέτρω μετρεῖτε τὴν 
προσοχὴν, ἐν τώ αὐτῷ μετρηθήσεται ὑμῖν ἡ γνώσις. (Ἰ16- 
Τίσυδβ, ΠΟ ΘΓ, δηαἃ 80ΠῚ6 ΟἴΠΟΙΒ ΔΡΡΙ͂γ 1ἢ ἴο {6 
ΑΡοϑβ165. 

24., τοῖς ἀκούουσιν, [0 γοιι ΨΏΟ 8.6 δἰΐθηενα : 88 ἴῃ 
ΤΏΔΩΥ ΟἾΠΟΓ Ρᾶ5ΒΑΔ068 ; 6. ». Μαί(ῃ. 18, 16,16. ΤΠΘ 
ΓΕΔαΙηρ οὗ ϑοη6 ΜΝ. πιστεύουσιν 15 ἃ ρ'οδ8. [ηάἀορά, 
1Π6 “ΨοΓαΒβ τοῖς ἀκούουσιν, Βα ποΐ ρΘΏ.ΙΠ6. 

20. Μαρῖς, βιιάϊοιιβ οὗ Ὀγθνιυ, βυρβιιςυῖ65 ΔΠοΙΠ ΘΓ 
ΡΆγαθ]θ, πδιηθὶγν, οὗὁὨ [ῃς 9] δορίηρ μυϑραηάπηδπ, Γ6- 
ΤΑΔΓΚΑΌΙ6 [ῸΓ 1(8 ὈΓΘΥΠΥ 8ηα εἴθρηςοθ, δηἀ πΠΊΟΓΘ 
ΔΟΓΘΘΔΡ]6 ἴο ἰΠ6 βυδΊεοι οὗὁἨἁ ἧἰῃ6 οοπίοχί, μ8η (ἢ6 
ΡΆΓΔΌΪΒ6 τη Μαίί. (οβθημ.) 

27. καὶ καθεύδη". καὶ ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν. 
ΤὨ8. 18 ἃ -ργονθγθ!ὰ! δχργθββίοη ἴογ “Ἅἢ6 ρᾶ5868 8 

 (γ8 δη4 ηρἢς5.᾽ Α νϑῦὺ ὈΘΔΌΠΙΪ ᾿πγαρα οὗἉ ΒΘΟΌΓΙΥ 
᾿8Πα ἔτεοάουι ἔγομῃ δηχιθίγ. δο 5. 8, 6. ἐκοιμήθην καὶ 
ὕπνωσα ἐξηγέρθην. 

Φ, αἷς οὐκ οἷδεν. (ΔΙ ΡὈ61} Γο πο 8 {Π15, “Ἅ νιπουϊ 
ἢγ18 τυϊμαϊπρ τἰ. Θ6Σ61] 5ῃῃουϊα ρῥγοίοσγ, “" λοῖῦ ἢθ Κηῆονβ 
ποί.᾽ ΤἬρΘΓα 18 8η 61110815 οἵ [Π6 οἴδοῦ πο θογ οὔ π 6 
ἀπόδοσις ὥτως, ἴῃ βςἢ ἃ ΠΔΠΏΘΓ 88 θ)6 Πῖθὰ δηΐ 
Κυϊηο6] γῆ άογ ομῆι, ἀηα σοιηρᾶγα [{ 4, 25. ἴον 1 
{πὲ ρίδοθ, {ΘΓ 15 [ῃ6 8816 6}}1}Ρ818. 

28. αὐτομάτη ἡ γὴ καρποφορεῖ. Τα ψοτγά. αὐτ. 
ῬΓΟΡΟΣΙΥ 8:5. 1Ηῆ68 δεἰ πιουνοά. ἘἸΧΑτηρίθ8, ἴῃ ἀρυη- 
ἄδησα, ἃγθ ργοαυςθᾶ ὈγῚ δρῃοὶ, Αγρκο, Μυπίῃ, 
ΤοΘβηοῦ δηά δ είβ., ἔτοτῃ ΠΟ ἢ 10 ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο Ὀ6 οἴξοη 
864 οὗ ἔγοοϑ, [γυ 8, Δα ἤονοιϑθ." 'ΓΠα βυθ]οςί 15 
ΘἸοραπαν 1}}πιϑέγαίθα Ὀγ [Π6 [Ὁ] ηρ᾽ Ρα88αρθ65, οἰτοά 
ὃν ᾿γείϑ. δαηὰ Βιυ ]κΊον. δῃρ]!ς. 1 Εριςῖξ. Ο. 88. (οἰεἀ 
Ὀγ ΒΌΪΚΙ6γ.) ἀπὸ πυρὸς καλάμη, καὶ βοτάνη, καὶ ἄστα- 

ἰχυς, καὶ πάλιν πυρός. διιηρ]1Ο. ἴῃ ἼΠΕῚ Ρ. 924. τὸ᾿ 
γὰρ σπέρμα φυτών καταβαλλόμενον ἐπὶ γῆν, τεγγόμενον 
ὕδατι ῥίζας ἀφίησι καί βλαστοὺς, εἶτα καλάμην ἣ κλάδους 

ἘΞ 5ὰ ἴῃδι 1 σδπποῖ ἄρρτονα οὗ οδαγιάρρ᾽β ρδγαρῆγσαβθ, “ΌΥ 8 
τηοϑὶ συγίουβ Κιπά οὗ Ἰηϑοἢδηΐϊβηὶ ργοάμοθβ." Ηδ ἰβ8 αυΐΐα τηἰβίδ θη. 
ἴῃ βαγίηρ, [παῖ ἰῃ ροοά δυῖδοῦβ ἴὲ ἰβ ρεπεγαϊϊη ΔρΡ]Ιοἃ ἴο αγίβοϊαὶ 
τισοἠτηξε. 
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φει, καὶ τὰ ἐξῆς μέχρι τῆρ ᾿ἀκεοδόσεως τοῦ καρποῦ 
ἐεηβι λον δὲ (Ις. Μαΐ δ. Με αυϊάφῃηι ΠΟῚ ὐρμα 
ταοᾶο, βοα οἰΐδιῃ ἱρϑίιβ ἰθγιθβ νὶβϑ ἃς Ὠδίωιγα ἀ}]60- 
ἰ6ῖ, ᾳαυ ουπη ρΓΘΠπΊίο Π)0}}1Π0 86 βυρδοίο βθιηθῃ 
Βρϑγϑιιπὶ δχοθρϊί, φένδνι 14 οσσεφοδίαμ σοὨϊθοί, εχ 
4ὺ0 οσοςδίϊο, 4ι ἢος εἴἶοιϊί, ποι μαίδ 680 ; ἀφίηάθ 
ἰαροίδοίμη νᾶροῦτθ εὐ δοιηργθϑδι βι0 ἀϊυπαϊ, οἱ 
δ] οἰ ρυθαδοθηΐθῃ) ΘΧ 60 νἱγιαἸ δΐθ ; 48 πἰχὰ ΠὈΓὶ8 
βεϊγρίιπι βθηϑίη) δά] 6ϑοῖῦ, οὐ] ο4 6 Θγθοίδ ρϑηίουἶδ- 
[ὁ ναρίῃ!β 781ὶ ἐλκει ρυδαβοθη8 τηο]υσϊίυγ, ὃ φυΐθυ9 
ουπὶ Θηγογβου, ἐὰπά41 ἔγυροηι 9016] ογάϊης βἰγιιοίβῃ, 
οἱ οοῃίγδ ἃνὶι 1} ΤΌΤ ΤΩ ΤΩΟΓΒΌΒ τη η1}0Ὁ ν 8 }]0 ἃγ18- 
ἰδγυιη. (ὟΥ εἰβ.) καρποφορεῖ, ἴογ φέρει δο Π)ιιοά. δ[-ο. 
187. ἄμπελος---καρποφορεῖ τὸν οἶνον. [Ι{ 18 γΟ4ΌΘΏΙΥ 
υδαά τη ΡΒ]. διά. (Μυμίπθ ἀπὰ [,οθβηθγ.) 
: 90, ὅταν παραδῷ. Ευίῃγη!. Ἔχρ δἰηβ 11 ὅταν ὥριμος 
γένηται, ΜὨϊοἢ, (Πουσ ἢ [{ 15 [Π6 τσ 86 η86, ἄοοθβ μοί 
ἀηΐο!] ἃ ἐπ6 πηεΐδρθοσ. Κυϊηοοῖ, ποῖ ψιΠπουΐ ΓΘΆ301), 
δ ]5ρθοίβ [Πδὲ 6 ΓΘ ννᾶ8 ψυίθη τη (ηἢ6 Ηοῦτγον Ατοΐθ- 
ἴγρε, Ὁ, δηὰ "8 (ΓὈΪΥ οὔϑογνοβ, ἐμαί (παι ψοτὰά 18 
ΤΟ Πα οΓαα ἰη (ἢ δερί. δηα .08. 11, 10. 18. 88, 12, ὕγ 
παραδίδωμι. ΑἸ] {1518 6 Πδά ᾿ραγηΐ ἔγοηι 1)0 Ὠίεα δηά 
Ηδιωιηοῃά : (ἢ6 ἔογπιοῦ οὗ ψῇοπι (᾿ς υ ἀ!οἰου δὶ ν υῃ- 
[045 {Π6 οτἱ βίη οὐ (ἢ}}5 τη δρῃογι σαὶ 086. ΕῸΓ (88 γ8 [6), 
ἴο {π1ηρ8 ψ ΠΟ ἀγὸ ἀ 6] νογοά υρ, 8Δη 6πὰ ἰδ ρμαΐ : ἃ5 ἢΘ 
ψγἢο ἀοἰΐνογβ υρ νἱςίοτγ, ρυ(8 Δ δηά ἴο {ἢ6 ΑΓ: δπὰ 
ἢς ψ͵ο ἀϊβραίοϊθβ ΔΠΥ ἰιβίπ6 88, ἀοἰνοσβ 1 ὺρ ἰο 
᾿ 961, 80 [δὲ 6 18 ὯΟ ἸΙΟΏρΟΓ οσσυρ!θα δϑουΐ 11. 80 
ἔγαϊ πᾶν δ6 8814 ίο γ]6]4 1186, οΥ ἀ δἰ ἶνοσ ὉΡ 18 ἰη- 
οἴθδβϑα ; Π6Ώ, μαντηρ Γοδοῃ δα τηδίυγιίγ, ἰξ σα άθ685 [0 
τον, δη4 [88 δἰίαδἰησα 118 σοπιρίοίίοη. Ηδηηοηα 
ΔΡΡΟΒΙ(ΘΙΥ σουραγοϑ [6 086 οὗ τελεσφορεῖν ἴηὴ [υἱκα 8, 
14. καὶ οὐ τελεσφοροῦσι, χιτἢ σὨϊοἢ ὁ εἰμι εἰ σΟΠη- 
Ρᾶγοθϑ ἄτοροῃ. 10, 87. καὶ τελεσφορεῖν καὶ οὐκ ἀποῤῥίπτει 
τὸν καρπὸν, ΤΏὭΏΘΓΕ 8, ὀὈν]ΟΙΒΙΥ͂, 8ῃ 6]]1ρ5186 οὗ ἑαυτὸν. 
Ἦν εἰθἰδίη [88 οοιηραγθά ψηρ. ἀθοσρ. 1, 987. “τη 
860 ροἰϊἀᾶἂ 86 ποοῖβ ἀδάδγυηί.᾽ 

40. ἀποστέλλει τὸ δρέπανον. ἀποστέλλω 158 ΟὨΪΥ 
ΒιΟροΥΪν βδϊα οὗ ΡΘγβοηϑ : 10 18 6 γα 866 ἴογ ἐσβάλλω, 
ΟἹ ἀπτοβάλλω. 10 ἸΏΔΥ 6 τοηάογει, “86 ἠδ {Π6 γϑᾶρ- 
6Γ5 (ἰπίο {πε 614); ὈΥ ἃ πιϑίαρῇοῦ βιις] ἃ8 νν6 γϑδὰ 
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ἴη 206] 8, 18. Αροκα. 1Φ, 14, 16. (Βοΐ8.) 1 Ὧδάά ἃ ΕΓ 
ΒΙΤΏΣΪ ΑΓ Ῥαββαᾶσο Ὁ Τ θη, ΟΥ. Φ0. Α. περὶ τὸ λήϊον τὸ 
θέρος ἀναμείνας, οὕτω προσοίσει τὸ δρέπανον. Ἡφδτοάοί, 
ῷ, 14. σπείρας τὴν ἄρουραν ἐσβάλλει ἐς ἀντὴν ὅσ, ἴὰν, 
4, δ. ἀεβογίδπι οαΐη δβίγαιηθηΐο βαροίθηι τηᾶρηϑ νἱθ 
Ποιῃ!ηππὶ ἐημερῖδδα. Ιπἀ666, ουν Ο ἢ ἸΔηρθδρα 18 8115- 
σΕΡΌΡ]6 οὗ ἃ βιπ}16ν Ἰάϊοι. ΤὭΏΘΒ6 νοσβαθβ, 926, 27, 28, 
8ΔΓ6 {πΠ08 ροϊηίοἀ δηά οχρ]αί πο ὃν Μαγκ᾽δηά. αἷς εὰν 
ἄνθρωπος βάλη. τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ καθεύδη καὶ 
ἐγείρηται νύκτα καὶ ἡμέραν καὶ ὃ σπόρος βλαστάνῃ, 
καὶ μηκύνηται, αἷς οὐκ οἶδεν αὐτός" (αὐτομάτη γὰρ---ἐν 
τῷ στάχυϊ) ὅταν δὲ παραδῷ ὁ καρπὸς, ὅζε. ΤΓΔΗΒ]αΐ6, 
«εἰὰς ἴδ ἃ τῆλ βου 4 οαϑὲ [6 866 ΠΡοη [ἢ ἰαηά, δηά 
βο ἴο 5816 6Ρ ; δῃὰ [Π6 8664 βῃου]ά γίβα πιρῇῃϊ δηὰά ἀδῪ 
((. 6. σοῃ! 08}, δηά 8ῃοι ἃ βργουΐ, δηὰ 6 Ἰδηρίῃ- 
Θδηρ, ἢ6 Κηονβ πού ποὺ (ἰοσ {Π6 δαγίἢ Βροῃίδηθο ΒΥ 
γιηρσοίῃ ἔογί ἔγαϊί, ἢγϑί ἃ δ͵δάθ, [Πθ ἢ δὴ δαγ, (ἢ 6ῃ 
[11 σογη ἴῃ (86 θᾶγ); Ὀυΐ, δος δὶ {Π6 τίρϑ ἴτγυϊς 
οἴἶϊειϑ 1561 ἰτητηο ἀϊδίθ! Υ ἢ6 βεάδίἢ ἐογῃ (Π6 ΓθΆροσ, 
Ὀδοδυ8θ [Π6 ΓΟΔρΡΙΏρ᾽ {Ππ|6 18 σοπλ6." ΤΠ ΠΚα σορο- 
8: ΠΟ 566 ἴῃ Μϑεί(. 17. 18. οὗ. 7, 25, 26. Αςἰβ 92, 8, 
4. ἘΒγ καθεύδῃ 18 τηοδηΐ, ἀο65 ποὲ σΘΟηΓΟΓΉ ἠϊηιδ οἰ. [μ7- 
ἐΐοῦ' αδοιιέ ἐξ, Κορ (Πα ἡδίθσγα Ψ1}| ἀο τἢ6 Ὀυδὶ- 
685. δῸ ἀογηο διηοηρ ἰἢ6 1.Δ11η5. ΤΏΟ886 ψῃΟ ἃγθ 
οβδηάδα δἱ ὃ σπόρος θοίηρ ἐδίοῃοά ἔγομι {116 ἔὉ]Π ον ηρ; 

ἴο Ὀ6 {Π6 πομηϊηδίϊνα 6886 [0 ἐγείρηται, ἅτα πορά- 
Θ58}γ οἴη ἀδά ; (ἢ}8 οοιῃροδβι(οη οϊηρ ΨΕΓῪ 0.8118] ἰῃ 
(πὸ ϑδοτρίαγοβ, δπὰ ἰῃ οἴμϑσ ψιυίογβ. Ἐγείρηται 15. 
ΓΙ σὨΕἰγ 8814 οὗ οογῃ. (Μαγκ]δηά.) Ὁ 

82. ἀναβαίνει. Ἢ οἴβ. σοχηρᾶγοβ ΤΠθορῆτγ. Η. Ρ. 8.8. 
ὁ ὃξ δόλιχος, ἐὰν παρακαταπήξη τις ξύλω, μακρὰ 
ἀναβαίνει, καὶ γίνεται κάρπιμος. Νῖγρ. Ἐς]. δ, 8, 9. οἱ 
ΒΡΙΠ1Β βυσρις ρδ ΠΓι}8 ΘΟ 18. . 

88. καθὼς ἠδύναντο. 1 σδηηοί Δρργονα οὗ [86 ἱηξογ- 
Ργϑίδείοῃ οἵ ατοίίυβ, “85 πον πγογθ ἐοογέλῳ οὐ ΠΘαγίη 
1, [φτοδν ργοΐεγ ἢ Ἔχροβιίοη οἵ (γγϑ. ΤὨθορηγὶ. 
Βγυρ. Ρίβο. Βοϑφθη. δῃαὰ Κιυ!ηοοῖ, “ ῥγουῦΐ ογαΐ σαρα- 
οεϑ.᾽ ΤὮμ8, δΔάδρίηρ ἢ15 1ηδ ΓΟ ΙΙΟἢ ἴο 1Π6 οδρδοι νυ 
οἵ ἢῖ8 Βϑδγθσβ, δηα δοσοιῃηπιηοάδιίηρ Ὠἰπηβαὶ ἢ 10 {Π6ῚΣ 
πα ΘΟ ΙΠ ΠΥ ἀπά ργο)ά!ςο8β. (οιραγο οὶ. 16,11.1 (ογτ, 
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8, 2. ον. δ, 1Φ. 14,4. ὅδό6 Ατγίδη. ἔρ. 1, 29. 
αν. Ν'. Ρ. 87. Ρει. 4, 10. δοί! εἰἰεἀ ὃν γ͵εἴ8. 

84. Π15 δηὰ (Π6 [Ὁ] οηρ νοσβα δὸ ἴτοπὶ Μαί(ῇ. 
18, 84. 85.848 {Ππγὸ Μαίιίονν ργοσθθβ ἴο δή ἀ ἤγογδ ρᾶ- 
ΤΆΌ]65β. Μδϑχᾷξ, 88 τ (δεραρα Κ, ἀρδῃἀοηρά [118 ρυ]ἃ- 
8Δῆς6, 8ηἀ θείοοκ ᾿ἰ86 ] το Γκκο. (Ἐοβθημ.). 

84. ἐπέλυε πάντα, ΘΟΧρ]αΙΠοά, ρᾶνα δοἐμέϊοπϑδ. δὸ 10 
18. υϑδ6ἀ ἴῃ Οθη. 41, 12. οὗ {(Π6 1ηϊογργοίδιοη οἵ ἃ 
ἀτθδῆ. Μδϑην Θχδιηρ]68 ἴτοιῃ (Π6 Οτοοκ ΟἸδβϑίοβ 8ΓΘ 
δἀάιοσοα ᾿γ δ᾽ εἰβέβθίη, Ῥαϊδίγεί, δηὰ 1όοθβηοσ. Τῇ θο- 
Ῥαγίδοι (8 ἜΘΧρΡοΟι 48 πάντα᾽ ““ 4|} (Π] Πρ βυιοὶ 88. 
ΠΟΥ ΨΈΓΟ ἱρῃογδηΐς οὗ, Δηα δϑκοά ἢ1πὶ; ποῖ αὖεο- 
ἐμέοίψ 411 τπ]ηρ8, ον ϑυςσῇ 88 ψογα ρ]αίη δῃὰ οὔ- 
νἱοι 5. 8,566 6 ηοία οἡ Μδαί(ῃ. 12, 15. ΝΝ 

856. [ἡ οχιγδοίηρ ἔσοιῃ [Κ6, Ματκ ᾿δὰ δἀναησοι 
88 [ὯΓ ὃἃ8 8, 18: {Π6 ΠΔγγϑίιίοῃ, νοῦ, 10--21. [6 
οἴη 64, Ὀδοδι86 ἴα ἰδ αἰγθδαν ᾿ηβϑογίθα ᾿ξ ἴῃ ἢ18. 
οοπιπιεηατὶὶ ((ἢ. 8, 81---85.) ἴῃ 6 ρίδοα ἃπά ογάθγ 
{Π|8ι ἢ6 "δα ἐοιπηά [Ὁ ἴῃ Μαίίῃενν. ᾿1Ππογοίογθ ἢ6 σϑ-.Ἅ 
ἰὰγη8 ἴο {Π6 νϑῦβα ἱπιπηθά!δίοὶΥ [ο] ονίηρ (κα 8, 
22), δΔῃὰ (ἤδη ῥτοςθβάϑ. 

86. παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ. ὕμοη 
1Π6 56η86 οἱ {18 ρᾳ588ρ6, ἴΠ6γΓ6 85 ὑθθὴ προ ἀ18- 
οιιϑδίοῃ, ΨΠΙΟἢ ἢ48 ὈΔΓΕΥ͂ Δγίβθη ἔγοῦι (Π6 86 οὗ [86 
ἸΑἸοπΒ εἷς ἦν δηὰ ἐν τῷ πλοίῳ. δανογδὶ πιο 68 οὗ ἰη- 
τογργθίηρ [Π6 ραβϑθᾶρα ἴᾶνα ἀυγίηρ (ἢ6 48. σΘΉΓΕΓΥ 
Ὀδθῃ ριοροβρά, ΟὨΪγΥ ἵνο οὗ ψ πο ἢ ἀθβογνα δἰθητίοη ; 
1]. (δὶ οὗ ατοίυ8 δηά ΕἸβηθγ, 2. ἰἰδὶ οὐ Κυρῖκ. 
71 Ὦ686, ΠΟΥ ΘΝΘΙ, ἃ.6 ᾿ιᾶγϑἢ, δηὰ [140]6 ἴο ΟὈ] ο.ΙΟΉ8. 
Ι δηλ (Ποτγοίογα πο] ηρα ἴο ἀσγθθ ψἱῖ Βοβοηι 6 
δῃὰ Καυϊηοεοϊ, ἴῃ ργϑίδγγιηρ (Π6 οὐά Ιῃηἰογρτγοίδιοη : δηά 
808} ἢσβί ΔΏΒνΘΓ (ἢ 6 ΟὈ] οἰ ΟΏ8 οὗ ΕἸΒΏΘΓ δηὰ Κυρᾷο, 
88 1ΠΘΥ ἃϊ6 δι πηπηοά υρ ὈΥ (ἰΔιρθ6}}, δηά Βδῃ 8ιρ- 
Ῥογξ δῃηὰ {]υ8ἰγαίθ (ἢ 6 σοπηηοη ᾿η ογργοίδίοῃ : 

Ι. Τὴ Ψψογαβ ἃ ποί εἰς τὸ πλοῖον, θαΐ ἐν τῷ πλοίῳ. 
--Αηϑν. Βυϊ ἐν 18 νϑγῪ οἴζθη υ64 ἴον εἰς, οἵ ψὮςἢ 
Κυϊποσὶ ρσίνοϑ (Π6 [ΟΠ] ον ηρ ἜΧΩ Ρ]68: 1,16. Μαίῇ. 
14, 8.1 (ὑοτ. 1ὅ, 10. ἔβαν. 7, 10. δι. 492, 12. ψοχβί. 

ιν ΤΕΥ πο, ταῖθϑῦ πη [Ὁ] οὐὁἩ 1π6 Ὀγον ν τὶ οἷ [ἢ 6 ρυγροβα 
οὗ μιὲ8 νοτκ γοαυϊγοά, ᾿ 
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Ὧς ἩοῦτάΑΐβι. Ρ. 9920.. ΡαγίΖζοῃ. δά 46]. Η.0 Ὗ. 4, 18. 
Μαμηΐίῃ. ὁ [κκο 23, 42. ΕἸΒοΒοσ, Απἰπιδάν. δὰ Ὑ εἰ- 
ἰοῦ. νοὶ]. 8, Ρ. 9, ". 141. 8664. 

ΠῚ. Νὸ Θχϑῃρ|6 οὗ αἷς ἦν 1η [18 βοςσορίδίοη ἢ85 
δοοη ἰουῃά.---Αβνν. Κγρκθ πδ8 ἢ! 861 ργοάυςοά 
ἔνο, οηδ ἔγοῃι Ψοβορῆι8, δηὰ {π6 οἴμογ ἥομη Αςἢ. 
Τα. ΤΠ ἔχειν δηά εἶναι 86 ρογραίαδ! ν ἱπίογ- 
σἤδηροά. »: 

111. Τὰ ἀοαδβ ποί βυϊ {π86 ἢ ]6 πηϑηῃοῦ ἴῃ ψἰ οἷ 
οὖν 1 ογὰ ἰγαν θά. ---αηϑν. 7λαὲ ἀεροηάβ ὑροη ἰὸν 
νγ}6 ἱπίογργοῖ αἷς ἦν. Νον {158 Ὀστιη]α ἀ068 ηοΐ ἀδποίθ, 
85 ΕΔρΡἢΕΙΪ δηἀ οἴδοτβ δχαρίαϊη ἰἰ, “νου! Δὴγ ργόρᾶ- 
τδίϊοη ;" Ποῦ, 88 Ρίβοδίοσ γθρηάθιβ ἰΐ, “"{ἰΓρα 848 ἢ6 νγ88." 
Βαϊ 11 5 δ ρΡ]ν υϑοα ἔον εὔθυς,) φιὰπε οοἰογγἐηιὸ, ἃ8 1ὲ ἰδ 
611] τοηάεογθα ὃν δοῃ]θυβηθῦ. [{ οσουΓβ ἢ ΤΠμογά, 
δηα (16 θαϑ80 Αἰτὶς πριίοσβ. “ΓΒ ἰάΐομι 1 58}8}} (Κα 
Β0116 Οἴδοσ ορρογίπηϊν οἵ ΠΥ Π]υβἰγαϊίηρσ. Οἰδρ- 
θ6}] οδ]οςίδβ ἴο {Π|͵ οἰγσυϊῃ]οσι ΟΓΥ ΘΧΡ ΓΘ βϑι ο 8, ἡ ΒΙΟἢ 
ΒΌΡΡΟΒΘ (6 5809) ϑ0 6 ἢ δὴ 6}}10818 88 ἢ6 οδῇ πᾷ ἢ0 
δχϑρὶς οὐ Βυῖ ἰδ ἔογιια αἷς ἦν, ΟΥ ἧς εἴχεν, 15 
ποῖ ἃ νΘΓῪ 6]]ΠΡ{1|ςὰ] οθ. ον (ἢ6 611105815 18 ἰο Ὀ6 
ΘΌΡΡΙΠΘα οδΠ ΟὨΪΥ ἀρΡΡΘΑΓ ἔγϑοιῃ ἃ σδγϑίι! χη: πϑίϊ ἢ 
οἵ τῆς οἰΓουμπιϑίδηοσεβ. ΝΟΥ ἤεγ6 ΜΘ ΤῊΔῪ ΒῈρΡΡὶν (ἢ 6 
ψνοτ8, ““ νἱτουϊ αἰνίηρ ἢϊπὶ {1π|6 ἴον τϑϑῖ, Οὐ ῸΓ γΓϑ- 
{τ βϑῃϊηρ ᾿Π266 1} δἴτογ -ἢ18 ἰδ θουΓΒ.". 

87. λαίλαψ. Τῇ Ε᾿. Ν. δηὰ (ὐδρθ6}} γομήθσ, “ἃ 
στοαί βίογιη οἵ ψἱπά. ὅὸ (6 Οασιη. δέωγηημοὶπα, 1 
πουὰ Μὲ Ὀοίίζοῦ σοηἀογοα ἃ εὐλὲγέιυδμα, ῥμγγίοσατο, 
ἐπγο; ἴον ἴῃ6 [,οχχ. δχρίδίπ 1 ὈῪ συστροφὴ, δῃηά 
Ατίϑε, ἄς Μυπάο, λαίλαψ, πνεῦμαι βίαιον, καὶ εἰλούμενον 
κάτωθεν ἄνω. [ἴ Βο4η8 ἀθγινοα ἴγοίη λαι, ὑογψ, δηά 
λάπτω, ἰο δπαέοῖ, [ΚΘ οἵ, ΟῚ ἀναγ. ᾿Επεβάλλεν, 
τυ πδα προίποτι!ν ὑροῆ. 

88. ἐπὶ τῇ πρύμνη" ΜΏϊΟΝ νγ48 (Π6 ρΙδος ΟὗΠ6 ρ!οΐ, 
οὗ Βίθογθιηδῃ, 38 ΟΥοί. γοπικ8. ᾿ΓΠΘΓΘ 18 ὩΟ ΓΘΆΒΟΩ [9 
ΒΌΡΡοΘα, σῇ ΜΙ 8618, [δι {6805 ννᾶ8 ἢ: η561} (Π6 
βίδοσββηιδη, ΤὭρτθ σοι} ] ἃ 6. η0 πρθρα ([ΠΠηκΚ5 Καϊῃρ6]) 
οὗ ἃ βἰθοσβῃιβδη [0 ἃ 1{{ἰ6. ἡβῃϊηρ- ΑΓ δυο 8485 σου ]Ἱά 
Ἠλνίαοίο (δ ἰαῖζα οἵ (ἀθηποβαγεί!). 76 γ6, ᾿ΟΎΘΝΟΙ, 
1 σδῃ βοδιθοὶν ἄσίοο ψι Ὠιῖη. 

τς ΜΌ!» 1. ᾿ Ὀ 
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. 88. ἐπὶ. τὸ «προσκεφάλαιον, Οἡ 8 ρ΄]Π.ον. (Ε, Τ΄ ἀπά 
ΟδρὈ6}1.) 6 δγίίοϊα 88 8 ρεου αν  ἴοσοθ, ἀ6- 
ΠΟΙ Πρ ἃ ραγΓ ουΐαγ ρᾶτγῖ οὗ [6 ἐυγηίτυτο οὗ [ἢ 6 ἬΝ 
0 Β66 8 ἴο ἢᾶνα Ὀδθη 4 1ϑδίθοῦ βιυθθα οὐυϑίοη. [{ 
18. σογίδίη (δὶ προσκεφάλαιον Ὠοΐ ΟΠΪΥ ἀεποίεά ἃ 2ὲέ- 
ἔοιυ (ἴον (ἢ 6 Βοι4), θαι 8 σμδἧΐϊοπ (ἴ0 δὲ φρο). 

890. ἐπετίμησε--- μεγάλη. ὅ66 [6 ποίθ οη Μδ. 
8, 26 ὃς 27. ᾿ 

(ἩΆΡΟΨ.,. 

ΤΗΕῈ οοηίθηίβ οὗ {Π18 ΟΠρΙοσ δγὸ ἰουπὰ ρϑγιὶν ἴῃ 
ΜδίῊ. 8, 48. βε..4ᾳ. θὰΐ ραγΕν ἴῃ δποίδογ ρίδοθ δπὰ 
ὉΓΟΘΓ, δη4 8Ο0ΠΊ6 1168 ἢ ἔδιγοῦ ψοσά8. Ησ Ψἢο οοπη- 
Ῥαγαβ (ἢ ἰἤτθα Εὐνδηρο ] 805 Μ11}} ΘαϑΥ 866 {πὶ Μαγς 
ἠογινϑά 4} {15 πιαΐϊίογ ποῖ ἔγοιη Μαεζδον, θὲ ἔτοπὶ 
ΓΤ Κ6. ὅ.66 [μικα 8, 46--Ὁ6. (Βοβοηι.) 

οὐ ΜΨΈΒΒΕ 9. ἐξελθόντι αὐτῷ. Ὑ] α ἴδ Πότγὸ οῦϑοσνα ἔπ 
τοἀππάδησα οὗ (ἢ6 ργοθοη. Α ρ)θοῃδϑῃ 808] ὈΟ(ἢ 
10 1πῸ δηοίθηΐ, δηὰ ὄνθη {Π6 πιοάθγη, ἰδηρθαροϑ. 

Φ, ἄνθρωπος. [ 15 (6. ορ!πίοη οὗἁ ΥΥ εἰϑιϑίη, {πΐ 
Ματκ οηἷν βρϑᾶκβ οἵ οὔθ, θθοϑιι86 ἃ πηθηίοῇ οὗ ἔϊοο 
ψουα ἢᾶνα δα θα [Π{π|6 ἴο (Π6 ρονεσ οὗ τῆ τῃΐηρ;, 
ἈΠ4 του] ἤανο αῇογαθα οσοσδϑίοη ἴο ἀυθίοῦβ 41ι68- 
(Ἰ0Ώ8 ; ϑ8ίης6 {Π6 πηδῇ δηὰ ἴῃς Ὀ]1πΠὰ ἐο ποῖ υδπα }}ν 
αϑϑοοίδίθ, ((οιηρᾶγε 10, 46.) Τ 5, ἢ ν  σ, βοθιη8β 

᾿Π 8 ΨΘΓΥ ΡΓΘΟΔΓΙΟΙΒ ΓΟΠΊΑΓΚ. 
8. ἐν τὸῖς μνημείοις. Τῆς Βοβὶ Μ5Ν. γεδα μνήμασι. 

Τἢ 686 βθρυ]οῆγαὶ τη οπυπηθηῖ8 6 ΓΘ, δΔοσογάϊηρ' ἰο {Π6 
Οὐϊθηΐδὶ ουϑίοπι, Θ᾽ δοϊθα βιηΡ}ν ἴῃ 80} ΠΠᾺ Ὁ ΡΪ]Δσ68, οΣ 

δὲ ἰοδβὲ ἀραγί ἴτοτῃ {πΠ6 ρα] 1. τοδά8. δυο νδυϊίϑ, 
ὅς. ψουϊὰ ὕὉ6:ποὸ ἱπἀμῇἶῆδγοης Βῃ θοῦ [ῸΓ τηδηΐδοβ. Ἶη- 
ἀδοά, να ἥηα ἔγοπι Ὁ. [,8ϑγῖ. 9, 88. ἐρημάξων ἐνίοτε 
καὶ τοῖς τάφοις ἐνδιάτριβων, (πὶ [ΠΟΥ Τοτπιδα πο οου- 
τοιροθ]α μα διίοηβϑ, ἀπά ποῦ βοιηθίϊθα υδ6ἀ 
δι16ἢ, ΝΝ : 

ὃ. 4. οὔτε ἁλύσεσιν---δαμάσαι. ΓΘ 5686 18, (δέ ποῖ 
δνϑη οἰδίῃβ δηά ἔδείζογβθ, βϑυοἢ 88 ῃδὰ διϊῃοσίο θῇ 
τηδδ, σοῦ ἔοθπά: βίγοηρ, δηοιρῇ το Ὠοἰὰ πα). [ὲ 
86θ5 (παῖ 5ἰγα- ναϊδίσοαίβ δα ποί τοί Ὀθθῃ ἴῃ» 

᾿ τὴν ες ἢ 

- 
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νομί. Βυΐ [Π6 Γοδδγ ὨδΥ οουβυ Βοοκηδη. Πε- 
δαὶ, Ὀγορογῖγ, ἀθηοίθβ [δἰίοτβ, δηά ἀλύσεις πιαπῖςος. 
Παπάσυη. . ἊΝ 
᾿ ὅ. κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. ΤῊ]8 18 ΝΕΙῪ ὙΓΟΏΡΙΥ 
ΤΕ πάεγοα ὈΥ βοπιθ, “ ἰαριἀϊδυ5 οὔθ πα! 80] 115. [Ιη 
ἴλοί, 10 15 υδυ8] [Ὸγ πιαηΐδοβ ἴο ουἱϊ δηα ἰδϑγ {{ποὶγ ἤδβἢ 
ἢ ν᾿ Πδΐθνο ΠΥ οδη ἰΔΥ {Π6}γ ἤδη 8 οη. δὸ ἤδι- 
88}. Ι,ἀσοη. (οἰ6ἀ ὈΥ ΥΥ οΕἰδία! ἢ), 5408 οἵἨ οὔδ οὗ {Π686 
ΡοΟΓ ψγοίοῃοβ, ἐτίτρωσκε αὐτὸς αὐτὸν, καὶ διεξήει. τὸ σώ- 
μα ἅπαν, κόπτων τε καὶ λυμαινόμενος." Το (ἢ εἰγουπ)- 
βίδῃςθ οἵ τηδηΐδοβ ουὐἰϊηρ δηα ἰοαγίησ {ἢ 6 ]Γ. ἢ 68}} 
[Π6ΓΘ [8 8η εἰερδηΐ 8} }δίοῃ τη Ψυβίη. 18, 6, 17. (εἰτοὰ 
ΌΥ Υ εἰβίβθιῃ) : ““ Μδοβάοηϊβ, 1ὴ ἄϊι8 ραγίθϑ. ἀϊβόυγ- 
ΓοῦΡυ5 ἀπσίθιι5, ᾿ῃ διι8 νίβοογα δ ΠΉΔ ΙΓ  ἔΘΥΓΙΠΙΔῈ16 
δὺ ποδί! 6}1ο 1ἢ οἰν!] 6 βδηρι! θη) νοτι, ΘΧΘΙΏρΡ]Ὸ 
Τυγοδίζααι τηδηυ8 οἴ πηοιηῦγα δυ8 1088 σδρϑιΓ8.᾽). 10 15 
881 κατ. ἑαυτ. λίθοις, Ὀδσα156 ζηῖσεδ, ὅτο. ἢ6 νοιυϊά οὗ 
ΟΘΌΓΒΘ 06 ἀοραγγοά ἔγομῃ υδίηρ. ΤῸ πιδηΐδο8, ΠΟ ΘΥΘΓ, 
88 6] 48 10 411 ψίο Κηον ἠοΐ 1Π6 1186 οὗ Ἰγοὴ, ΒΡ 
βίο Π Ε8 Ἰ9}4}Υ ΒΙΡΡΙΥ 118 ρδοβ. 80 Ατγίδῃ. ᾿πάϊς. 24, ᾿ 
9. τὰ δὲ ἄλλα τοῖς λίθοισι τοίσιεν ὀξέσιν ἔκοπτον, σίδηρος 
γὰρ αὐτοῖς οὐκ ἦν. "ἢ 8, ̓Ιηἀ664, 18 ροηογαὶ διηοηρ (ἢ 8 
Απογίσδη Ἰηἀϊδη8. "Ὁ ' ο 

. ἢ, δρκίϑω σε τὰν Θεὸν, 1 σοπ)μρα ἴῃ66. Ὁρκίϑω. ἤοΓα, 
δια 1 βοηια οἴμοὺῦ ρίδοθ ἀθδβ ἢοΐ ΠΩΡΙΥ (ἢ6. ΕΧϑο- 
τίοη οὗ δὴ οδίϊ, θυῖἃἨ ΟἿΪῪ βίρῃεβ γεἰϊσιοπθηι ὁη)ιεῖο, ὦ 
1. 8. οὔδεοογο, ἱ οπέγεαέ γου. (Ἐοβεηιη.) . ὅδα Ἐπ6 'ποῖβ 
οὔ Μαζί. 926, 62. δῃά 4130 ατοῖ. Δρ. Ε]βεὺυ. :: 

"7. μὴ με βασανίσης, 1. 6. ὈΥ σοιῃρο! ] ηρ᾽ :π6.ἴο. 46- 
ρδγί ἔίγοτη {π6 Ὥδῃ. Οἷ βασανίξω, δη [Π6 ΕΧΡΓΟΒΒΙΟἢ 
μέγιστον Θέον, 866 Ηδιηπι. ὙΥΒΙῦγ, θοθάν. δηά ατοί. 
Δ. Ε]5]γ... ὅδε αἷδο ἥείβι: ὃ... " ᾿ 

. .9.. τὸ σοι ὄνομα; απιδδ ἈΓΘ ΟὨΪΥ ἴῃ 86 διηοηρδβέ 
σγοδίυσοβ ὙΠῸ ἢν ἰμ6 σιῆ οἵ βρεοοῖ.. Ὑοῖ ροοά 
αὐτὶ δα βρὶ τὲΐϑ, ἢανθ ὩΔΠ)|65 ἢ ΔΟΓΙρΡίΕΓΟ:; 85 σΊνΘη ὮῪ 
ΒΊΘΏ, ΟἹ ΒΒ Π)66] ΟΥ̓ 1ἢ6 ΒρΙΓΙΒ, (ο δοοοιηιἠοάξδία 
ἐμοε θεῖν δ ἰο θη. (1.6 (Ἰοσς.) γ. Μοσγε δῃά 1 ερἢ 
εἰς ναί. ΟΠ γιϑὶ α1ἃ ηοὲ 85. 858 θείης ᾿ρπογδηΐ, Ὀπ 
{δδύ ἔγοτῃ [Π6 δῆβννογ οὗ (ἢ ἀδιηοηΐδς {Π|6 τη] 616. 
οὔ. ἀδίποῃβ 1 - Ψ ΒΙΟἢ δε: ᾿ν88. Ροββϑβϑϑά τα ἢς 

ΡΦ 
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ΔΌρΘδΓ, δηὦ (ἢ 1π6 οχίγομθ ὑγρόπον οὗἁ (8 σκ56 
τρῃς θ6 τηδάδ εν ἀςπῖ, δηα Π6 αἰ σΉΠΥ οὗὨ {ΠῸ τοϊ- 
Ταςὶα, δηά (ἢ6 ρονογ οὗ {πὸ σοσκοσ, μθ6 ἢ π18 οἰαναίεα, 
Ἐοβοημ θγ, πονονοσ, ἔπη Κ ἰδδὲ 9ο8ὺ05 βδαἀξοςθοα 
[Π6 για} Δηα ποί 116 ἀευέΐσ, Δη πιογοῖν τηθδηΐ ἰο δας 
ἴΠ6 ἀοπιοηΐαο ἠὶα παρθβε. οί 6 δηὰ Κυϊΐποεῖ ἀρτοῦ 
(Πδι {Π6 ἀοιποηΐδο ἀἸ ποῖ Κηον. ἢ βαπιθ. Τὸ {Π|Ὶ8 
Ρυτγροβε Υ εἰβίθιη ἢ88 οἰϊϑ ἔνγὸ ραββάρελ ἴγοιῃ Ρίδαϊ. 
Οαριὶν. 3,4, 16. Ηἰς ἤοαιο ΓΑ Ιοϑιδ ΠΑΡ τ οδῦ ἸΏ 
Αὐυἱτά6. 98. δυυπιὶ 1056 ἱπίδσά τ ᾿ζηοζγαῖ ὨουτοΏ, Ὧεξν 

116 δοϊῖῖ, αι! ει. Απαὰ 2η. 4, 460. Κυϊηοσεὶ ἐπἰηἶκα 
τΓἢδὲ ἢ6 δηβννογθα βυΣδΌν ἕο (ἢ 3,Ζοα ἑάδα “ψὨϊο ἢ ο0- 
ουρίοιὶ Π15 πη (866 ἴΠ6 (ομηπηοηίδίοτβ θη Μδιιἢ. 

“8, 28); δηά (ἢι18 δηβδνογο λεγέων, ὈὉγ ψΒΙσῆ [6 
ΙΏΘΔηΐ το 880 {πᾶ 6 8 ἴΠ6 σοιπιδηα ον οὗ 1ἢ8.Ϊ͵6- 
βίου οὗ ἀον! 8, 1: 6. δϑαίδῃ. Εὸγ τ1ῃ6 ον8 (γο ἐδ: 
τινε γοπι [Π6 ΒοπΊδη8 τῆς Ψογά Ἰορίοῃ.) ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ιϑοά ἰΐ οὗ 8 σοπβιάἀθγαῦϊθ πυπιῦοσ, θυ οὗ οπε (6 
οἰ οἵ οΥὗἩἁ ΠΔηΥ. ὅ66 Βυχί. [,6χ. ΤαΪπ. ἰὼ ν. Κυϊηοοΐ 
{ΠῚ} Κα 10 ποῖ ΠΟΟΘΒΘΑΡῪ ἴ0 τοσϑᾶδ ἔγομῃ τΠ6 πιοσο ἀκα] 
εν εμϑρολία (8 σγεαέ ν»αινεδεν}). οὐ δεοουηὶ οὗ ψἢδῖ 
ΤΟ] ον. : 

12. Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους. ΜατκΙαπὰ πουϊά. 
ΤΟηογ ἰἰ, “ ἴο, ΟΥ ἰονδγά [ῃ6 βιινη6.᾽" [ὸῪ οἰπουν :δ6 
πότ που]ὰ θ6 20 Ππρϑοθββίυ ἴον δαάϊηρ, ““ ἐμαὶ ψ 
ἸΔΔῪ Θηίθγ Ἰηΐο τΠ6η]." οΒαπτυ]]6γ, ἴοο, βαόπ}8 10 
σοἰποίἀδ ψιτ πὶ ἐπ ορπΐοη. Βυΐ οοἰγτουτηείδησοο 
816 βοιῃηθπη65 Δἀἀ δα ἕο {Π6 ρΡΈγροβα οὗ Ἔβχρ δηβιίοω, 
ἢ ἰοἢ ΓΘ ποῖ ΦΙΓΙΟΠΥ ὨΘΟΘΕΒΑΓΥ. ᾿ς ὅδ Ηοιθοσρ. ἴῃ 
Ιος 

18. ἐπνίγοντο. Τα Εἰ. ΄, τϑηάοεα οἀλοκοά, Ἰ)οά- 
ἀτγιαρα τὰ Προ βῆ [8ῃου]ά ργϑΐοσ ἀγοισπθά.. 1 ἕλοι, 
ΟαγΓ ψογὰ ἄγοι σομθ8 ἴτοῦ ἴῃς ϑᾷχ. ἀγμηοηΐαη. 
Ῥαυκιυγϑῦ σοΟΙΏΡΑΓΕβ 908. Β. 4. 7, ὅ. ΤΠουρὴ ἀκρθ 
(τοῦ τπ6 ᾿πιτθ 86 ΠΕ Π06Γ) ΤΏΒΩΥ ψεῖρ ἀσιυθ δα 
βιγαηρίοἀ δηὰ βαιθοζθα [ο ἀθαίῃ. Ῥδίδέειπ δρρον 
Βι (οἷν οἰ ΡΙα . 4,, ὅὅθ. Β. καθάπερ ἀκόλυμβαι πνιγομέ- 
νοις ἐπιχειροῦντες βοηθεῖν, τεριπλεκύμενοι καὶ συγκαταδύ- 
γοντὲς. πς 

14. ἐξῆλθον ἰδεῖν τί ἐστι τὸ γεγονός. οΙ ἢ ἀῃὰ Υεἰ- 
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βθίῃ ΘΟΠΊΡΑΓΘ᾽ Ῥααορ ποῖ, 88, ἐθαύμοιξον τί ἄν. εἴη τὰ 
γεγονὸς. “- 

1δ. τὸν δαιμονιϑόμενον.. Ματκίδπαά οοη]ροίιιγοβ δέ- 
δοιμονίσμενον, οἵ δαϊμονισθέντα, οἢ δοσουῃξ οὗ ἐἰια ἐσ- 
χηκότα [ΑἸ] ον] ηρ. Βυΐϊ 0 οὔδηρθ 15 Ὠθοθββαᾶσυ. Γῆ 
Ῥαγεοεῖρία ρῥγθϑθηΐ βίδῃαἀβ αἰδο ἔον {πῸ ᾿πηρογίεοϊ, 
4πουρῇ {18 18 οί ἃ ἔδαυθηΐ 86... 

1ὅ. ἱματισμένον. ΑΟὙΘΙΥ ΤΑγα ψοτγά, ν οἷ, 4180 ος- 
ΟΌΓΒ ἢ [Κ6 8,85... 

1δὅ. ἐφοβήθησαν. ΠΟΥ {πουρὶ ἐπαῇῦ (ἢ6 ᾿γόβθῆσθ 
οὔ 688 Ῥνου]ά οασβϑίου βοῖηθ σγεαΐεν' οαἰδιηϊίν. ΓΘ 
Ργεϑοηΐ ἰΘΥ δοσοιπηϊθαά ἃ ρυπβῃιηθηῖ ἸηΠιοιοα ἔρε 
{ΠΕ ῚὉ 81η4, Ὁγ τῇς Μοββθμει οὗ σοή. 8661 Ηδρ.17, 
18. (Βοήάε. δμὰ Κυϊη.) 

18. ἵνα ἦ μετ᾽ αὐτοῦ, Ὀδοθη16 [8 ἰο ον ογ ἀῃὰ ἀ18.]- 
Ῥ]6. ὅδ6β Μδί}. 4, 40, 8ὁ. ΤῊ τῆδη ἴορ τορι Ὀ6 
δίται ἃ (45. Τβοορηγίβοῖ βιιχζρςβίβ, ψ ἢ [86 Δρρτγοθαίϊοη 
οἵ Οτοίία8), [68ὲ ὅση 1Π6 ἀδορᾳγίμγα οὗ 68:18, ἢ βῃουϊά 
διαίη [811] υηάονς {ἢ ροῦγοσ οἵ [86 ἀδνι8. Βυῖ ΓΟ χες 
ψι8η6α (ο ενίησθ, {πδΐ, ψΏΘΙΠΟΣ ργθϑθηΐς ΟΣ αὐβεπῦ, 
δα σϑῃ ρῥχοῖθος ἴῃοβα ψ8ο ἐγυδῖ ἱῃ Ὠϊπ. 

10. ἀνάγγειλον. Ατηγοηρ (6 726 ν85, (δ γίϑε ἕοσρθαᾷ 
δἰ8 Ψοσκ8 ἰᾳ ὃθ (014, ᾿'π ογάοῦ (βᾶγ8 ΜΔ] Φοηδέ!) ἴ9 
νοὶ (16 νυ οἵ 6 Ῥμᾶγίϑθθβ. (Μαίἢ. 8, : 
Ηδετα, διιοης φηί 65, το Καρί δύ η6, ἢδ ρρεημεε 
ἐς. ()»ωειϑιφη.) ΟἸεϊοῖ πϑῃθα βδόῖὴθ σϑροῦὶ οὗ ἢϊβ 
ὙΟΓΚ5 (0 Οχίθπα ουὐθῃ ἐὰ {ῃ6 (ΠΘΏ{1|685; {ΠΟΘ (0 
ῬΓΘΡδγα ἰποῖς ται 485 ἔοι 6 δήπιδϑίοη οὗ {Π86 ἦἰν] Πα 
αἀοοσίτπα ψδιοῖ 88 ἴο ὑ8 δηπουηςρά ἴο {πθη. (Μα]- 
ἄοη. βοβοηπι. δηά Κυϊη.) Ηράϊησοῦ δηὰ Κοόθοδος 
εἰιηἰς (8 88 ἀοπφ 1) ογόδϑγ (δαῖ 1{ αἴρῃ τραοῖ [ῃ6 
Φ 813 οὗ (6 ΝΑζϑγρθβ, δηῇ ρὲ (ἤθη ἴο βῇδμθ ἴος 
εἰεῖν 1}1-ἰΓοαμηθης οἵὨ «6818. 

ῷΩ, ἀρχιαυναγώγων. Ἡϑιηιηοπα [88 ἤδῖ6 ἃ νϑΓῪ 
μὴ κρας δης ᾿ῃϑἰγυρῖίνα βδῃηῃοίδίοῃ, ἰα ἩΠΙοἢ 1 οδη 
ΟὨΪΥ γούεν ἴ6 σϑϑάβυ, | ᾿ 

48. ἐσχάτως ἔχει, ἰδ ἴη ρτοδί ἀδῆρετ. ΤΊ ρῇγαββῳ 
, σχάτως ἔχειν, εἶναι, διακεῖσθαι» δῃὰ ἔσχατος, 864 οὗ 
ἀϊβογάθεβ, οσσῃγϑ ἴῃ 6 ᾿χοδί ᾿χιίοσϑ. ὅϑθ6 γοῖβ, 
ΕΠ5. Ηουρ. Κυρᾷκο, δηά Μυπίῃ, . δο {πὸ [,αἴίη, “ ἐκ 
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εἰξὑπὶς 6586," ΜὨἰοἢ ὁσοιγϑ ἴῃ Ῥοίγοπὶυϑ ; δηά Δραΐ, 
Μει. 1. (οἰἰοἀ ὃὈγ Υεῖ3.) ““ωὐἰξἐπιὸ αἰεοίι8 ;᾽ 85 νῈ 
δῆοι α 840, ““ δὶ {πΠ6 ἰαϑὲ σϑβρ." εν 

28, ἐλθὼν ἐπιθῆς α. τ. χ. ᾿Ελθὼν 18 ΡΙδοπάβί!ς, 86- 
βὐονα ἰο 8 Ηερτον Ἰαίση.. Ἵνα ἐπιθῆς 15 Ψ6}} 6χ- 
ῥἰαϊποα θνῪ Κυρκα ἔογ {πῸ ἱπηιρογαίίνε ἐπκιθές:Ὠ 866 
Μεαίῇ. 9, 18. [{ 15. ποῖ πϑοοβϑᾶσγ, ψΠΠ Βοζὰ δπὰ 
Ἐοβοπι! ]}}οΓ, ἴο ϑυ θαι δέομαι σοῦ, ΟΥ παρακαλώ σε. 

23. καὶ ϑήσεται, “" 30,6 88} οοπέϊπιιο αἰϊυε.᾽) ΓΙ 
5686 15 106}} 1] υϑιταιοὰ Ὀγ Κυρῖα. " 

425.. οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος. “ΓΠ15 υ86 ΟΥ ἐν Β6ΘΠῚ5 
ἴο βϑάνοὺυγ οὗ 1 δἰηἰδ]. Τῆι Ὑ οἴϑ. οἰΐδ8 ἔγοιη (Ἰς. 
Γυϑθϑο. 8, 4. “«“ Θιιὶ ἴῃ πτοῦῦο βιιπί." Κυϊηοοὶ οἰΐος ἔγουι 
1νιῖ. 12, 7. 20, 18. πηγὴ τοῦ αἵματος, ψῇσγε {πΠ6 Ηο- 
Ὀγονν 18 ΓΟ Ἵ ὙΌ. ΤΙ Ηθρτ. ΤΡ βρη! ῆθβ ποῦ ΟἹ]Υ 
ἃ νΕ}}, θυ α]90 ἃ ἰὈυηϊαίη, δηα, πηθιδρ Πού δ Πγ,. 8 
οἴπιιχ. δεὲα .. Πδιηδβο. ἀ6 [ἀοἱ. ]. 8. Ρ. 788. 5. ἔν 
ἔπειδε δὴ τῶν πόλεως, ἅς. ΜαΙκ [898 πηγὴν. ΤΠυΒ 
ΔΓ ΠοΪΑ] ἰσσμθδ ἅττα ΕΥ̓͂ Ρῃγϑίοϊδηϑ οι ]οἀ ΤὈΠΕ1η6115. 
(Ηδιμιοηὰα.) 

926. καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλών ἰατρῶν. ὙΤΠ|6Σ 
οἱἴ65 (ἰοεΪ5. 7. Ῥγοῖ, ““ ἀϊι 4 τηράϊοϊ8 νοχαίοβ." Βοὶ- 
οπαγά (ρ. Κυϊη.) τοίθυβ {18 ἴο [86 ἰρποόγδηςθ οὗ (Π 6. 
Ῥἢγβίοίδη8, δηα {1 ηΚ8 τον Πα ργαβογιθοα τηϑάϊοῖ } 5 
ἀρέημνΝν οὗ τόσα ἰογσίαγο τπ8ὴ Π6 αἰδογάον 1156] 
᾿ς οοί βαγ8, [μδὶ νᾶγίουϑ ψϑγα (Π6 πηράϊοῖπε8 σθ- 

σοπηπηθη6α 1η βιιςἢ 8 8486 ΒΥ {Π6 96» }58 ΡΒΥΒΙΟΙΔη 5. 
ΓΒ {πο Ὺ ἀϊά ἢάγῃ γαῖῃμόγ [ἤδη ρσοοῦ, τοί [ὨπΚΒ 
ποῖ βίγδηρθ. Εογ 1 σδη Παγαάϊγ Ὀ6 Βυρροδβοά, θυ {πδὲ 
το ϊοί 69 ν Ὠσἢ ῥτγοάιϊιοθ πο δοπεβέ ταυϑὺ θα ἐπ)ενίοια 
ἰο ἰδηρσια Βοά 165, βασῖ 88 {ΠΠ 086 πριβί θ6, ψίνοβα Ὀἱοοσά 
15 ὨΟΐ ΡΓΟΡΟΙΙΥ σοηνοΓίθα ἴο ας 65.  εἰβίθιη {Π|Ὶ} ΚῈ 
{Πδι 18 3814}, ΕΠ ΘΓ θδοδι86 (ΠΟῪ τογυῆδὰ [Π6 ψοιηδπ 
ὈΥ ϑυρογβιιςοιιϑ Γαι 168, ΟΥΓ Ῥγοβοῦρθοα ὈἰοΓ ρο- 
(οη5, ἄς. ὍΤὭοΓΕ 18 ἃ βογί οἵ ραγοπογιαδία ἴῃ πόλλα 
Δηα πολλῶν, Δηά ἴο [Π18 ρυτροβε Ν᾽ αἰβίβϊη εἰἰ68 {π6 
[ὉΠ στην ραβϑασθθ. ΒΡ] τη. Η. Ν. 90, δ. βδρϑακίηρ οὗ 8 
τηοηππηθηζαὶ ᾿πΠϑο ΓΙ ρΡΌοη : Τυγθᾶ πο αἰ ςογιιπ Τὴ 6 ρ6Γ- 
ἀιάϊ. Μεπδηά. πολλών ἰατρῶν εἴσοδος μὶ ἀπώλεσε. 
Ῥοίτγοῆ. 42. ““ Αἐ ῥΐτιγ6 5 τη θα!]οι ΠΠΠὰπὸ ρογάϊἀδγαης." [Γ 

΄ 
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ἐ5 ἀΙΟΔΙΥ οὐδεγνοὰ ὈΥ Ζἔβορ. ἘδΡ. 81. ἄνθρωπος τις 
, πένης νοσῶν, καὶ κακῶς διακείμενος, ἐπείδη ἀπελπίσθη 
παρὰ τῶν ἰατρῶν, διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν δούναι αὐτοῖς. ὅδ66 
680 ΕΔΌ. μο. δά 6 Βαυτγία. ἴῃ ἰος. 

40. ἔγνω τ. σὄ. ἼΠοΓΘ 18 (45 Βοβδηα. οὔϑογνθ5) ἃ 
στοαί θυγρί818 1ὴ {Π686 ψογάβ. Ἐογ, παέμγαζίψ, πο 
ΟὨΘ ΓΘΟΟΥΘΙΒ 5 ΠΟΘΠΪΥ τοι 8η ᾿ηνοίογδί τη δ δἶν, 
θυ ἰθόγα ψ}}} Ιοης τουλδῖη νϑϑί 65 οὐ (Π6 ἀϊβογάδθγ. 

80. εὐθέως----ἐπιγνοὺς ---δύναμιν ἐξελθοῦσαν. Οη {18 
588 ῦ8 [ἢδτ6 ᾿858 θ6θ τηοΐ ἀ]56ιι5810η. ϑΟΙῺ6 (5 γ5 
ΟΒ86Ώη}.) (2Κ6 {Π6 ψογαάβ, 85 1 {Ππ6 ρον εγ οὗὨ ἢθδίτηρ' 

τγῷ8 απο ονοῦ τῃ6 τ ΠΟΙῈ οἵ (ἢ γιδι 5 ὑοαγ, 80 ἰδέ 
ἐξ χοῦ α Ὀ6΄1 {16 τηοσγο [Π8η ἃ δαἐμέαγο ρῥαγπιαξιιη. 
1,6 ΟΙεογο ἐπουρπί (Πδὲ ἔτοιχ εἰ}8 Ἔχ ργοβϑίοῃ, 1 τὰς ὶ 
ἀγροα, [ἃ τπηὶσῃς 06 ςοἸ οἰ {μαι ΟὨγιβὲ οσυγοά (ἢ6 
«ἰἰβογάογ ὈΥ δὴ εὐόῥωυϊα, νν ϊο ἢ {γα Κ δαοοιπῖβ πῃ- 
Δη 61} 10}]6. [Ι͂ἢ {Π15 (ςοπίϊημπ68 ἢ 6) ἸὩΔηΥ δανοτγί ἰο 
ὙΠ: 8 σα πιαϑπείΐοηα, Βυΐ ἢδ }1|90}1}7 οὔβογνθϑ 
(δδξ ποιῃίηρ; οὗὨἨ [}}}8 ϑοσγί σδὴ δ6 Δρρ]ο 806. ἴο (Βγίϑξ, 
“ἢο Ὠρδ]δα δὲ οὔϑ ἰουςῇ, ὅθ. 1 δαά, αι [Π6 ᾿᾿ 64]- 
ἵηρ᾽ ρόνψοῦ η (γιϑὲ ἀϊὰ ποῖ ἀδρεηά ὕροῃ [6 ἐομεή; 
Βίποα 1 νψὰ8 οἴθη εἰεοίοα νψιῃοις ἰμαΐ, δηαἃ ἀνθη 
ὙὨθη δἱ ἃ ἀϊβίαδῃοθ. Βοβδιάθβ, οδὴ τορι ϊβη)] κϑάϑ6 
ἐπε ἀφρδὰῷ Αἰ {Π6 βδπιὸ (ἰπλ6, 10 18 ροβϑί ̓ς (πὰ 86 
ψοϊδη ἰδης!οα (πδὶ 1Π18 βαπδίνα δου ν. τ ΘΠ 'Τ6- 
β:ά6 ἴῃ τῆ. θοάγ οὗ Ψ968118, Δηἃ ᾿ρῬτγοσδϑα γον. [Π6 866 
οἡ ἰδπ ἰοιοῖΐ,, 88 ἃ βδοτί οὗ οηιαημαΐξίοη. Ἰλοβθηῆῃι, 8180 
61} γοιηδγίκϑ, (πὲ {Π6 ννογάβ ἀγα ποί ἰο 06. Ἐχρ] δἰ βιοά 
0 ἃ ῬὈἢιγπβίοδὶ βεῆβϑο ; Ὀὺξ ᾿ΠΡΙΥ̓ οπἷὶν {πδί .}68118 
Κηὸν τὰς πα δά ψογκοα βοιηβδ τηϊγαοίθ. ὝΟὐὐοί! 8, 
μῦν, δα οὐἤογβ, ριι2Ζ] ὁ {ποιηβοῖνϑθ, ἰο νογγ {{|6 
ΦΌΓΡΟΒΕ, ἴῃ Θχρίδιμιηρ {{}18 ραβϑϑασο, ἡ πο), {{Π͵6 τηοΥο 
1 18. ὈΓ68566, ἢ [668 1η{6]Πρ]0}16 1 Ὀεοοηιθ8. Τ6 
αυζἢ 18, ἰῃδί ἰξ 18 ἃ ρορκίαν' υλοὰβ οὗ βρϑακίῃρ, δηά, 
1Ππογαίοτο, ποῖ (ο Ὀ6 γοΐρεγϑα ἴο ρἢ}]Οβορ ἢ σ 8] ῥσγίηςὶ- 
0 Ϊ᾽65. [{ 5 ΡΙγ. ἀθποίθβ, ἰδαΐ Οἢσίδὶ Κπὸνν ῃδὲ ἃ 
τηΐγαοὶο δὰ Ὀδδη ρογογμηθα Ὀγ 18 βονοσ δῃὶ οἶρδ- 
ογ. ΤΤιυϑ᾽ [ΠΘΓΘ 18. 0 ὁσόβϑίοη ο Γϑβοσγί ἴο. ἔπ 6 ι165- 
ρόγαϊο τοί ποῦ ργοροβαά ΡΥ Ῥϑι 3, 1. 6. ἰο οὐέ ομέ (ἢ 
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ψογάθϑ. ΤῊΘ βἴογυ οὗ (6 κβίαξζιιθθ, βαϊά ὃν ἃ}} (ἢ Εσ- 
οἰ οεἰαϑιῖοαὶ Ηἰϑἰονδηβ, δηά 7. Π)λαηδ8ςο. δηά 2. Μαϊοΐδ, 
ο ἴᾶνο δήϊευψαγβ θθθη ογοςίδά Ὀγ (6 ἩσιΏλῃ, 15, 
ποῦν, Αἰ πιοβί ἈΠΊνΘΥΒΑΙΥ γα]θοίε. “Γΐβ ΠΊΔΥ, ΠΏ Βοπ18 
Τηρϑδῦγα, Ὀ6 διιγιθιιίεα ἴἰο 1ῃ8 δγριμπθηΐί ῥγοαπορά 
Ὀγ ὝΒΣΟΥ ; νῃϊοῆ, πούγονθγ, ἃγὸ ἴο πὶδ ποί οοῆ- 
ψηοίησ. ΝοῖΠμιηρ, σδῃ Ὀ6 ἰηΐοιτοά ἴγομι ἢ 6 81||6 066 
οὔτε Ενδηρο δῖ, ἢο οὔ ἴο τπηθηίοη τδηγ {Πηρ5 
οἵ ρτηοαίογ ἐν μλυνῤνο νι ποὺ ἔγουῃ ἰἢδί οὗ Φυδίη Μαγ- 
ἰγτ, Οτίψοη, ἰγοπϑὺβ δηὰ Τογίυ μη. Ηον οου]ὰ 4 
ψοπηδη (ἢ6 8485Κ8), ψῆο Πδὲ Βραπί 41} μὲ 8ῃ6 δά, θ6 
ΔΌΪ6 ἴο ογθοί ὕπο 816 }} σοβίν ϑϑίῃθβ, 88 ψΟΓΘ 80}8|- 
οἰδηΐ ἰο ὁχῆδιυιβί {π6 ἔογίυποβ ὄονθὴ οὐ ψϑδ ΤΥ μΡεῖ- 
ΒΟΏ8. 1 ΒΏΒΝΟΙ, 6 8.6 ποί ἰοἰ (δὲ {πΠ6 ψοπιδἢ 
δγοοιρα ἐδοπὶ ἐπιπιοαϊαἰεἶψ ἀρΡΟη ΠΟΙ συγ, δηα αὔὲεέγ- 
τραγἷδ δια τπιρῆν (ΟΥ 8οῖηθ πι68}8) δα 016 ρΓΟΡΘΥΙΥ 
βυβηοίοης το (ἢ ἜανΊΠ66 Π6Γ ρτγαίυἀ6; ῸΓ γα ἰἰᾶνθ 
ΠΟ ρτοοῦ τῃδῖ (ἢν ψΟ͵ΙΘ 80 ὑδρῷ οοϑέίν 848 ΥΆΙΌΥ 
ΓΟΡΓΟΒΘΏΙ8, 1. 6. δι ΠΠοίϊθης ἴο οχἤἢδιιδὲ {ῃ6 Γογίυ 88 ον ῃ 
οὗ σον ρείδοηβ. Ηἰξ δγρυπιθηῖΐῖ, (πὶ {π6 ὕὑηθ6- ᾿ 
Πονίηρ Ψ6»)1Ὲὲ οὐ Οἰθη 65 ψουϊά αν ἀδείγογδά {ποῦ 
Ὀδέοτθ {π8 {{π|6 οἵ ΕΒ 18, [8 ΘΧΊΓΘΙΟΙΥ͂ ΡΓΘΟΆΣΊΟΙΒ. 
ΑΒ ἴο {Π6 δβίογυ οὗ {π6 τη γαου οὐ] 88] υτἱίογουβ Βοτθ 
ρτονσίηρ δὲ ἴΠ6 ἔδει οὗ μα βίδίιια οὔδει, 1 δραπάοι 
1 ἴο {Π6 ΠΊΘΓΟΥ οὗὁὨ (Π6 οΥσ5, 1 δάπιϊ. δὶ 1ὲ 88: 
νοῦ τη σἢ οἵ Μοηκίϑη βυρδιϑαςίοη, δηὰ 18 υὐνοῦΐν 
ἐπογθά!0]6θ. Βυΐξ 1 που !ὰ ποῖ ἐῤογδίοσο ἀϊδθοὶίονα 
{Π6 δέογῳ ἰέδο 7, οὐ σψμ!οἢ (6 Ποίίοη 88 ἐησγαζέοα. 

88. πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. ΓΘ Ηεῦτον ΓΌΩΝ, (ἢδ 
Οτοοῖς ἀλήθεια, δηὰ {πὸ [Αἰ σεν έαα, [6 41} υβοά (85 
1Π6 ῥὨΠοΙορ βιβ (6118 05) ἰο ἀδηοία ἔρϑαπι γεὶ παέωναπι 
εἰ γαΐξίοπεπι. ΤΠ ἰαἴοπὶ ἴ88 θη 1{πϑίγοϊθά ὈΥῪ 
ΒΑρθοὶ, ϑονπαγίζ, Ηδοκερδη, δηα δβρϑςο δ! ν γ εἰ8β. 
ἍΝ ἢ0 Ργοάιι668 ΠυΠΠΘΓΟυ 8 ΘΧΔΠΡ]658, οἵ νῃὶοῖ 1ὲ ν}}} 
θὲ Βυηοίθηιϊ ἴο βαθεῖ οπ8 ογ ἵἴχο. Ηοηι. Οἀ. λ. 506. 
«σαν ἀληθοΐην μυθήσομαι. Απὰ 1]. 407. ἄγε δὴ μοὶ 
“πᾶσαν ἀλήθειαν κατέλεξα. 

84. ΟΕ: εἰρήνην. ΑἝ ΠΠἴθγΆ] ἰγδηβίδείοη οὗ (ἢ 6 
Ηδεδτν. 89) Ὑ72, ψ διοἢ ἢδ8 ὈΘθη {πιι18 τοηδογοαᾶ ὉῪ 
[Π6 δορί. 1 1 ὅδπ).. 1, 17. 2. ὅδ. 16. θυΐ ἴῃ 7.4. 18, 
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ὃ. ἀπὰ Εχοά. 4, 18. δρτεοαῦῖν ἰο (86 Οἴεοὶς ἰάϊοηι, 
᾿ ἐν εἰρήνη. (Κυίπ.) ; : “ 

85ὅ. ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγαΐγον, (ἰ. 6. τίνες.) ἴτοιῃ {ἢ6 
ἤσυϑ6 οἵ. Εχδιηρίοθβ ᾶσὰ ργοάδυςσεά ἔγομι (οἢ. 18, 90, 
Τοσγ. Ρῃ. 4, 6. ὅ. Ηρσλϑυΐ. 2, 4, θ6. Ηθο. δὅ,1, 8. ὅδ'66 
ΟἸ 88. Ρἢ1]. ὅδογ. Ρ. 1470. ι 

88. ἀλαλάϑοντασ. Ετοιῃ ἀλάλα, ἃ Ξῃσυϊΐ ; 8η6 [0 {ἢ 15 
ΒΟΌΓΟΘ Ἧ6 ΤΏΔΥ ΕΓ (᾽ς ἘηρΊ] ἢ λαέοο. 'ΓΔΘ οτἱρὶ- 
ῃ8] Ηθῦγον ψογά, ὩΥΥΓΊ, βοϑὴβ ἴο δῦ6 δ8ηὴ οποπιαέο- 
»οροϊοπιθηοη. 6, σψογὰ ἀλαλάξω 18 Ῥγρροτὶν βαϊὰ 
οὔ {Π6 8ῃοιι υἱἱογοα ὃν 8ο ἀΐοσβ θοϑίογο [ἢ6 Ὀδίι]6, ἴοῦ 
1Π6 Ρυγροβα οὗ ἰουγ γίπρ {Π8 Θἤθηγ. δηα οχοϊηρ 
Ἴδα σουγαρο οἵ {Π61Γ σοιηγαάθβ. ὅ66 χρη. Αρδθ8. 2, 
10. Η. ὅτ. 4, 8,10. Νοῖ υπίγθαυθηῖγ, ΠΟΜΘΨΟΙ, 
186 ψοτὰ ψὰ8 υβϑοἀ οὗ αν βμουΐ, ογ νοοϊξογαίίοη, 
ὉΠ οίΠ 6 Ἔχργοδδῖνο Οὐ )ΟΥ, ΟΥ ΒΟΙσΟγ. ὅδ866 ϑρμδηῇ. οὔ 
}υ] 14. (855. Ῥ. 288, βεααᾳ. ΗιυποΒίηβοη οα Χεη, Ογγ. 
8, 4, 9. ὅο ᾿Αλαλάξειν, ἴὴ [Π6 Β6η86 οὗἉ ἐαπιεηέαγ, ἴῃ 
ἘπτρΡ. ΕἸδσίν. 848. ἤσπαιρεν, ἡλάλαξε. Απά 26:. 26, 
84. ἀλαλάξετε ποιμένες. Απὰ 47, 9. καὶ ἀλαλάξουσιν 
ἅπαντες. 'ΓΓὨοΓοίοΓο [ΠΟ6ΓῸ γἃ8 ΠΟ οσσαϑίοῃ ἴοσ Βοσζᾷ 
ἴο, ΡΓΟρΟΒΘ ἀνά θυ ἀλαλάξειν ἴο ὀλολύδειν. [{ 1ε 
τοιῃδῦκοα ὃν Ο. Αβῆῦυ (ἔοι Ομδπα ον δηὰ Ἠι886]- 
4150) (Βα (Π6 Αϑιδις ψοιθη ἤᾶνθ {86 581|6 871} 
νοῖοθΘ οί ἔῸΓ βοῦγον δηά 10Υ. 

40. ἐκβαλὼν ἅπαντας, παραλαμβάνει τὸν πατέρα. 
να τὴλν οὔβεογνθ ἔπαὶ ἢ6 τγεϊδι θα Ἰυϑὲ 50 τιον δὲ 
ἌΓ δι οϊθηΐ ἴο Ῥγονα {88 ΓΟΑΙΠΥ οὗἁὨ (ἢ6 οὔγα; ἴο 
νθ᾽ ρεγτηϊ 6 [Π6 ργεϑοῆσθ. οὗὁἨ σιογθ, τοῖρ Ὡς ἢανα 
βανουγαα οὗ οβίδηξδοῃ. Παραλαμβάνει βρη ῆθ5 ἀ6- 
ϑυπιέ, (ἈΪΚ65. ἴ[ο Πΐπιὶ (845 ψ]Π68865). ΝΣ 

42. ἐξέστησαν ἐ. μ’ ΤὮΏΘΥ ΕΓ ΘΧΟΘΘαΙΠΡῚΥ δβδίο- 
ὨΪβι6 4. ἜΠ6 τοζὰ 18 ψ6}1 1Πυϑ γαῖα ὈΥ Βοβδαπηι. 
ἔτοιῃ ΡἈΪΪ. Ρ. δ1δὅ. ἔκστασις ἐστὶ ἡ σφόδρα κατάπληξις 
ἐκὶ τοῖς ἐξαπιναίως καὶ ἀπροσδοκήτως συμβαίνειν εἰωθόσιν. 

48. διεστείλατο αὐτοῖς, οὨαγροα [Ὠ6η], 1. 6. (86. ΡΆ» 
Σοηῖθ, (866 [π|κὸ 8, 66.) ψῃοπλ ἢθ ογάθγθα ἰὸ ρῖνα 
ἀοοὐ ἴο {Π6 τηδί ἃ, Πα 1{ τηὶσῦ θ6 Δρραγϑηΐ {πδΐ β8ῆε. 
δά ηοῦ ΟὨΪΥ τεϊαγηθά ἰο “6, Ὀυξ ττᾶϑ α]εὸ τεϑίογοα 
ἴο Ροσγίδοι θα] ἢ, {}6858089 ἀ1Ιἃὰ ποῖ, Πονανοσ, ᾿ΠΡΟ56 
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»Ῥεγνρεξειαϊ δἰἰθησα Ὀη {π6 ῥατθηΐίβ, ἔοτ (6 {πιπρ' οου]ά 
ῃοῖ 6 Κερῖ δβθοτγοῖ, βίηςα πηδηγ ἢ δά ἰδδεὰ Π6 ἴδον 
ΒΌΡΡ σδἰηρ 0681, δηὰ μαά Πραγὰ {6 ἀϊηρβ οὗ 1Π6 
ἀοδὶἢῃ οἵ ἢ158 ἀδυρ)ἴογ, δηὰ ἰἢ6 Πιγθά τηουγηθῖβ δα 
αἰἰοηαεδά δὲ (ἢ νϑῦῪ ὑὈδθὰ οἡ ὑψοῖ (Π6 διὰ ἰὰγῪ ; 
(Μδῖῃ. 9, 23.) θυΐῦ 6 ον ἐογ δὰ ἐβει ἴο ᾿τπηπηθα : 
δίεῖγ ἀἴνυϊσε {η6 οἰτουϊηδβίδησο, ἴῃ ΟΥδΣ (παξ ἢ6 
τηϊρἢς δνοϊὰ (ἢ6 πιυϊὰἀ6 οὗ Ρδορία {ἰΠπὶ ψου]ὰ ρᾶ- 
{πον ἐοροίδογ δὲ (ἢ6 ἤουβο, δηὰ ποί δῇογα δὴγ ος- 
Οδϑο [ῸΓ ρο σα] οσοττηοίίοη. (Καυϊη.) 

ΟΗ͂ΑΡ. ΥνΙ. 

ΨΕΚΒΕ1. Τα 81Χ ἤγβδί νϑῦβαβ οὗ [Π|8 Ὁπαρίογ ἀγα Ὁ 
ζλκοη ἴτοιῃ Μαδίι}ι. 18, 58---68.. ὟὙ)  Ὀσίοτα γοιηαγκοά, 
οὐ (ἢ. 8, 4. (αἰ Νατκ, βηάϊηρ, πογ ρδᾶγβῦ 68 ἴῃ 
Μεί. 18. τῇδὴ ἢ σου]α δαορί, πδὰ γϑοουγβα ἴο 
[λικο. Βιυι βίῃοθ ἴδ δα ββρϑοῖδ! ν σἤοβθη Μδίίμον 
85 ἢ15 συϊά6, 1ῃ σοι 1ηρ᾽ ἴο ραρεῦ ἴΠ6 πιεπιογαὐὲξα 
Ολνιδεϊ, ἢ6 Ὡον Γαι. ἴὸ ἰπαὶ Ενδηραί δι, ᾿ηἀορα 
(0. ([πΠ6ὸ νΘΙῪ ρῥίδοθ σῇ εσα πόδα Ῥαγα Ὁ] 68 ἅΓθ. σοης: 
εἰυάδοά,. 1. 6. Αἱ Μεαίῃ. 18, 68, δ4. Μοδηνἢ θα 6 
ἄοεβ ποῖ δηζίγοΥ πορίθοῖ ἤπεζο, Ὀὰϊ ἀΠΠΠ σΘ Εγ οοαι- 
ρᾶγϑϑβ δἷπι γι Μαίθνν. Ηθηςδ 80Π)6 ΡΟΓ[ΙΟΉΒ 8Γ6 
1Αἰκοὴ τοι ΟΠ6, 8η4 Βοπη6 ἴγοπι [ῃ6 οἴῃαν. (Ἐοβοηίϊη.) 

ὅ. οὐκ ἡδύνατο ἐκεῖ οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι. ἼΠοΓα 
͵α58 θδϑ ποῖ 8 {{{1|6 ἀΙ βου βϑ ἢ ΟἹ 6 86η86 οὗ (8 

845.6. δοπιε (ὐοπηπιθηϊδίοΓβ (Πα διηοηρ {ἰἸ6 γρϑὲ 
ἴζυϊποει) δάορί (6 Ιηἰογργείδιοη Βεεί (1 δε] 16 νο) 
ΡΓοροβοά Ὀγ Πογηΐιι8, δηα ἰΔΚα ἠδύνατο ποιῆσαι ἴον 
οὐκ ἐποίησε, ἃ8 ἴῃ Μαεαίίῃ. 19, ὅ8. Οἰξογθ, πούνανογ, 
(οσο σι 1γ,) (ἀΚα ἠδύνατο ἴον υοἰμὲέ. 1η τῃ6 ατθοκ, 

" ι 15 ΒΟ 6 1Π|68 Ρυΐζ ἰοσ θέλειν, ἃ8 ᾿ο5δ6 ἴον υοἰξε 
ἴῃ {π6 1, Αἰη ; δῃηά ἴῃ οὖν οὑγῇ ἰδηρῦδρο, δλαϊέ δπὰ 
«οἷἐ, Δηὰ «ἠοιία δα τυομίά, το, ἴῃ σογίδιη ἰάϊοπη8, ἴῃ. 
(ογσμδησοά, Οὐμοῖβ δραίῃ (45 [,6 (Ἰδ6γο), ργϑβδίηρ 
ΤΠΟΓΟ ΟἸοΒοὶῪ Οοἡ (ἢ6 706)" βίσηϊβοαίοη οὗ ἐὐνασθαν 
Ἔχρίαίη ἰἢ8 : “δ σου]ὰ ποῖ, σοηϑἰβϑίθης ν Ψ]Π (Π6 
ταΐϊθ5 οὐ ψῃϊοῖ ἢ6 δοίθα 10 ρϑυξογπηηρ πηῖγᾶς6}65, 
σοῦ τΠθη ἴῃθη. Εογ (85 ΠΥ οὔβεγνεβ) ΟἸτβέ 
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8|}}} γοαιίεηρ Τ᾿ ἴῃ 6 Ῥαίθηϊ, ποῖα {818 νγδϑ 
ννδηϊης, ΠΥ ψϑδηίοα ἰῃαὶ σοηα! οι ψΒΙ ἢ ΟὨΪΥ 
τηαΐς 11 Εϊ (δὲ Πα βῃου!α ἀο [ἢ τηῖγας 68." ΤΠ 8, 
88 Ηΐθγοο 8 54γ8. ἴῇ Αυγοα (αγμηίηδ, ν᾿ 8. (οἰ οα ὈῪ 
1, (ἸΙβις,) τῷ τῆς προαιρέσεως οὐ τῆς φύσεως μέτρα 
τὴν δύναμιν κανονίϑει. δὸ [Π6. ΟΥΘΟΚΒ υἰ8ὸ δύνασθαι 
δα ἀδυνάτειν ἴὺῸΓ ΟΌΓ Τ]ΔΚΙΏΡ ΟἿΣ ΤΟδδοὴ ἃ ἰδ [0 ι.3: 
ψῃ]οἢ ἀοο8 ποῦ ρδγῃΐῦ 08 [0 δεῖ {πῃ ργοροῦγ. “ΤΠ6 
ρδββᾶσο 15 ἴπιι8 Ὄχραἰηπθα Ὀγ Εὐ γα: Πώς οὖν 
εἶπεν, ὅτι οὐκ ἠδύνατο; διότι ἀδυναμίαν ὀνομάϑειν εἰώθα- 
μεν, οὐ μόνον τὴν ἔλλειψιν τῆς δυνάμεως" ἀλλὰ καὶ τὸν 
ἐμποδισμὸν τῆς οἵας δὴ τίνος αἰτίας, ὥσπερ καὶ νῦν; 
ἐνεχόδιϑε γὰρ αὐτῷ ἡ ἁπιστία τῶν "ἀρὰ ως οὐκ 
ἠδύνατο οὖν, ἀντὶ τοῦ, ἐνεποδίϑετο᾽ καὶ οὐκ ἔδει; βιαίως 
εὐεργετεῖν αὐτούς, “ΓΏυ8 Ὧγ. ΒΕΠΙΟΥ, αἱ ΒΟΥ ο᾽5 [,66- 
{υΓ68, ϑογῇ). 6. οὔϑογνϑθ, ἰπαΐ “ουν [ογά σοι ]ὰ ἀο 

. Ὧ0 ΤΥ ΜοΥΚ8 1 ἃ σΟΟΠΕΓΥ ΟΥ̓ ὑῃρ6]ανογθ, θ6- 
οδι.86 Ὁ ψὰ5 ποί ἢϊ δηἋ γϑαβοῦδ θα (Πδῇ ἢ6 5ῃου]α." 
ΤΠ οἰγουπηδίδησοβ οΟὗὨ {Π6 σᾶ86 δα (ἢ. Ἰυἀ]Ἰοου 51 
βίδα ὃγ Κυϊηοοῖ: ““Μαῖκ βῆονΒθ νψῆδί ἃ ρονογίῃυϊ 

. αβξεοί (ἢ6 ἀοοίτηα δηᾶ᾿ ἰδησυδρα οὗ Οἢγὶϑὲ δά. οἱ 
186 πὴ 8 οὔ ἢ 8 δάάνογφαγιθβ; ὉΓ Π6Ὺ Μοτο 2γϑξ βίτυ οἷς 
ψ ἢ ψοηάοῦ:; ἐλόπ, Ὠο ΝΟΥ, ριον ηρ ἸΠΟΓΘ οομι- 
φροβϑά, ψθγα δοίμαϊεα ὈῪ ΘΏνΥ, δηά, ἴῃ οὐἀὁγ ἴο Ὀγηρ; 
Οθγιϑὲ ᾿ηΐο σοηίοιῃηρί, {ΠΟῪ 86], ψὶτ ἃ. τηϑ]οίοιι 
Βῃηῖ6, πόθεν τούτῳ ταῦτα, κ. τ. Δ. [λκο, οα {Π6 οἶα Γ 
ΠΔη4, ἢτγβι βῇῆονΒ ψῇῃδὶ δὴ οἴδβοι (ἢ6 ἀοοσίηδ δη6 ἰδῃ- 
ἄυαρσο οἵ (Πτῖϑὲ δα ὁοἢ {Π6 πηϊῃ5 οὗ 4}} Ὦ15 ἤθβγογβ, 
δα {Π6η γϑσουηῖβ τ μαῇ Μψγ͵ὰ8 8814 ὈΥ. (λο86 ἴδδί οῃ- 
νἱοα ἢ]π|. ' 

.6. ἐθαύμαϑε. ὙΒΙΌΥ σοιραγοθ (ἢ6 486 οὗὨ (86 
ορηΐυγίο, Μαείῃ. 8, 10. [{ ν88 σθγίφ ]Υ (οὔϑοενοβ 
6) ἴῃ {πΠ6ὲγ }οισθῖ,, 88 1ῃ [ἢΠ6 σοηξαγ ἢ Ἶ8, ἰο θα ΐανο 
οὗ πού; δηά ἰδ ἢ 88 ποῖ ργοάυςσαα Ὀγ. δΔῃ οἰὨη!ρο- 
ἰοηΐ δεῖ οὗ (ὐοά οἡ ἰῃο86 ψῇο ὈοΙονο, οὐ (Ὁ εῖβὲ 
ψοῦ ἃ ποῖ αν ἢ ἴῃ οἰἴΠοΓ 0886 ΔΥ ρστουπά οὗ 
δχργοβϑίηρ ἰνἰ8 δαιηϊγαίίοη. Βυΐς 1 οσοηῃσαῖνο ἰδδί 
{γα 18 ἤθσθ δχργϑββθά. ποῖ 50 τηιοἢ αὐπιγαξοη ἃ8 
ἑπαϊρπαέϊοη, ἴὰ ΜΪΠΟἢ 56 Π86 10 15 υϑοα ἴῃ {Π6 δεβί 
Οτοοκ το γ8, 6χ. στ. Τπυογά, 6, 86.5. ΤῊ ψογὰ 15 



44, 51. ΜΔῈΚ, ΟἼΑΡ' νἱ: 

Ἔχρίαἰπϑ ὃν Β οἰδὶς ἴι Πἷβ [πᾶἄοχ Ποιλοβέν. “ Οὐπΐ 
δΔάπη γί οη6 οἵ ᾿παϊ!ρσηδίοηα ᾿η οιγοραγα." 

7. ἀποστέλλειν δύο δύο. ΑἩ ἸάἸοπὶ ἔογπιθα ἀροη 6 
βοηΐυ5 οἵ (8 Ἠφοῦτον ᾿Ἰδηριιαρο, ἴῃ ἡ Ισἢ [ἢ 6 ἀἸ8.}1- 
Ὀυΐνοθ ὅτ ψψϑηίηρ. εν 

8. εἰ μὴ ῥάβδον μόνον. Μααν βᾶγβ, μὴδε ῥάβδον, 
ὙΠΊΟἢ ΠΡΟ ἜΧχρ δἰη8 οὗ ἴῃς 53. ψ ἢ σπίοἢ 1Π6 ν 
Ψογο αἰ Κίηρ; δηὰ τη πο οἶποὺ βῃομ!α θ6 ραοκεᾶ 
δ ἴο ΒΗΡΌΪΥ 119 ρίαςος. Ν᾽ εἰϑίθίϊῃ υηδογϑίδη 8 [ἃ 89 
1 ομθ 81! ΟἢΪγ ογο ἰο Ὀδ [Δ Κ6Π ἴῸΓ ὑνὸ ῬΟΙ5ΟΉΒ. 
Τς ΟἸεγο θαρίϑιηβ 1 {ἢπ|8: “Ὑοι. ποϑα ἢοὶ ρῥγον  ἀ8 
δἴανεβ οἡ ΡΌΓΡΡΟΒΘ; Ὀυΐ ἴπο086 ΨῆΟ τυ} θ6ᾶγ (ἢ δπὶ 
ΤΏΔΥ ἴδκο {Π6 πῃ." Βιις (18 18 ὙΘΡΓΥ Παγβἢ ἀπά ἔα. 
Τοιοθα. Βονγοῦ Ὀείοε ᾿πέεγργοιβ 1: “Ὁ 88 γθ. 
ΒΓ} ἰδἴκο ὯἢΟ0 Οἴδογ σοϑῖ, 8ῃ968, οἵ 9.48.) [ΙἊπ ἔβεῖ, τὲ 
ΤΏΘΙΟΙΪΥ ἀθποῖθδ, “ Δ ΚΟΒ ὯΘ Δηχίοι 8 Ὀγονιϑίοῃ Ὀ6- 
οηά ἢ υϑυ8] γααι 51{68 [ὉΡ ἃ Ἰουγησδν." 
18. ἤλειφον ἐλαίω. .ὄ [η ([Π6 σουηίγία8 οὗ [ἴθ δουίῃ 

Δηά Εαϑί, (ἢ ΟἹ] 15 ΝΘΡῪ π|1}1, ἀηἃ ψγα8 υβδε 'ὍΥ 
(ἢδ6 ἀποϊῥηἴϑ (ΉΤΟ Ὀγ {6.585}: ἴον ἴἢ6 συγα οὗ νᾶ- 
τίουϑ ἀἰθδογάουθ. δὅ0 ([οἰ98. ἀθΘ Μά. 9, 14. δ ΐίθη, 
(οι. 4. ἰη Ηἰἱρροοτγαίθβ. (οἱ. Αὐγοὶ. ὅ66 Ηΐδγοβ. 
Βεγάοι, ἢ 8, 1. δηὰ οί, ἔ, 14, 8. ὕ εῖβ. οὐ [Κα 
10, 84. Τῆρῃς. Ἡ. Η. οὐ Μαίίῃ. 6, 17. ἀπά ἢ 18 ρά3- 
8456. δι66 8130 .09. Β6]]. Ὁ. υἱ. Μδηγ Πηξογργεΐογε 
τη πία!η (ἢδί [Π 6 01] ΠΕΡ6 τη ὦ 85 υϑδὰ 88 ἃ 
τιεάϊοῖπε, τι ψὨϊσἢ (ἢ6 Αροβίῖΐα ουγοὰ {{Ππ βἰοκ. 
δὸο Κυϊηοοὶ, δεῃυίΖζ, ΜΙοΟἢΔ6119, Ῥαϑυΐι8, ΡῬοίΐ οἡ 
ψαπιεὲβ ὅ, 15. δη4 (45 ἰὕ βθό8) Ῥειϑίοἰη.: 1 σϑίῃοῦ 
ἄρστοθ ἢ (Π6 οἷάον (οπιιηδηΐείοιβ δῃὰ Ἠοβθημ. 
{πὰ {ῃη6 Ποαϊηρ ψγὰ8 τηϊγδοιΐου8, δπὰ παῖ. (Π6 
ΔΏΟΙΠΓΙ Ωρ γα8 ΟἸΪΥ ἃ συπιδοίϊ σαὶ αοέξοπ, ἰγρίοαὶ οὗ 
188 το] 6 δηᾶ ἸΟῪ ἱπηρατίοα Ὀγ Ὠἰνίπα δϑβίβϑιδησὸ. 
Το ἢγβε (ΟΠ γιβείδηβ, (βϑαγ8 Οτοία8,) ῆο 6 ΓΘ 86- 
συδίοπιθα ἰο ρτγασίίβ6, ἴῃ νἱβ:0]6 βρηβ8, [Π6 ΔΙ ρογιοαὶ 
αἰ δ᾽0 8 ἴῃ [Π6 οΓΙΡίΌΓΘΒ, ιἰι864 01] ἴῃ ἘΠ ΟΙΤ ΣΙ[68 ; δὲ 
αἵ Ὀαρίϑη), δηἃ οὐ {ἢ 6᾽ ᾿ῃροϑιείοη οὗ παηἀ8 ψβλοῖι 
δισοροασά . Τῆυβ δῖ. Ῥβυ, Φ (ογ. 1, 91. δπὰ 1 
Ψφοῖ. 2, 90, 27. βροακίηρ οὔ τῆ ὑηοιίοη οὗ (ἈΠ, ον οὗ 
[86 5ρίγ. ΤΠ ΟἸΓΙΒΈ 145 τ1564 ΟἹ] ἴῃ ἔῃ 6 ογτἀϊπδίίοη οἵ 
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Ργοβίβ (δ γ8 Τ᾽ γι} 18}, δηὰ ἴῃ το δ 85: οὴ οὐ Ποσο- 
{ἰς86. Ας {π8 τί οὗ τηϑαϊοῖὶπα (οὔϑειναβ. ΚΓ 18 ΒΡ. 
Ἐ]816γ) νγὰ5 ργδοιββα δπιοηρ {π6 96.718 Ὀγ (86 ργίϑδίβ 
δῖμὶ ὑτορῃοίβ, 18 γι ῖο8 ὈΘΟδΊΩ6 ΡΆΓΕΪΥ ς μά 
ὉΠΟΙΊΟΙ ἰπ ἀδηρεγοιβ σᾶ8568 ὈΘΟΔΠΙΒ 8 ΓΟ ρΊΟ. 5 σΕΓδ- 
ΤΠΟΏΥ, νὐτῃ ἱπηροβί(οη οὗὨ πδηάβ, δῃ ἃ ρσϑγογβ [Ὁ {Π9 
ἡὐρμ .ὅθ8 εν) ον. Οὐδ. Ρ. 8. ἢ. 48. ἀπά 0] ἴῃ 

,.. 16. ἂν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην. [{ τηὰσϑὲ δὰ οὔ- 
βοσνοα {πᾶ [ὴ6 Ὠουῃ ἔὉ]]ο 8 [Π6 σ856 οὗ {Π6 τοΪδίϊνο, 
δηα (.8 ϑοοσυϑαίίνθ 18 μυΐ ἔογ [ῃ68 ποπηηδῦνο, 8.66 
Μαί 21, 42. Ἀεἰβ 41], 16. (Κυϊη.) ψῇο οἰΐδβ Ρ]δυΐ. 
ΑἸρῆ. 4,1, 1. Τόγοης, Απάνγ. Ῥγοΐορ. οἴβ. οἰϊε8 
ΡΙδυι. Ῥαη. 8, 8, 81. 1ιἵν, 9, 2. ““Θαειη σϑρογϑηῦ 
Ἔδχιΐθβ πηοηΐθπι, μοι Ὀ  ἀυ8 δαποβυδβαια οϑί. ἢ 

10. ἐνεῖχεν αὐτῷ, 88 ΔΏΘΤΥ ΜῈ ἴηι. δὸ Ηδβγοῇ. 
ὀργιδέτο.. δο Ηοτγοῦοί. 6, 119. 8, 27. ὙΠ θΓ6 866 Ἦ 65- 
86} Π1ηρ. .866 Υείβ. ῆο σοιηραγοα [Κα 11], ὅ8. 

,, 90. συνετήρει αὐτόν. ΤΏ Ε'. Ψ', ΓΘΠΆΘΓΡ, “ ορδϑορνοά 
᾿η. ὙΏΜΌΥ, “ ορβοσνοα [νπ|, δῃὰ τοραγα θα ἢΐϑ 
ΒΑΥΪηρΡΒ." Απά 80 [ΔΏΥ δπα Οτοίϊιβ: γοῖ Ὑοἴϑ. 
δηὰ Κορσοῆογ πάνθ ΓΌΠῪ οὈβογνδά, (πὲ ἔοσ (ἢ 8 86Π86 
1Π6Γ6 δθθιη8 πΠ0 βιυιἠιοίθηϊ δ! Ποῦ γ. Οτοῖ. ἐπ πΚ8 ἰΐ 
10 ΤΏΔΥ 6 ΔΚ ἴῃ ([ἢ6 ρ]υρογίδοῖ. Βυὲ (15 ψου]άὰ 
Ρο βοιηονῆδί μαγϑἢ. Ἐβθητω. ΤΟ 6ΓΒ, “ ὁοἰεδαΐ ἐμηι,᾿" 
οἰθηρ, (οσι 1)6 ΒΒοσθτ) Ὁ. 1,Δϑτῖ. ἘΧαρ]68 ἔγομι 
168 ᾿δΙοπίεεϊο ΓΙΘΙ8Θ ψουὰ Ρ6 τοῦδ δρροϑίϊα. 
1 αββϑηί ἰο Ηδιηπι. [,6 Ο(Ἰέσο, σδηρθε}!, Κυΐηοε!, Κὶ. 
Βαχίδγ, δῃηῇ δοβιθυβῆογ, (παῖ 11 δ ρηῆςβ, “δὴ ορὶ 
᾿ἰτ ο]ο86.᾽ 1. 6. ἔγοιῃ ἴπ6 γϑοβοηϊήρης οὔ Ηογοάϊίαϑ. 

20. ἀκούσας αὐτοῦ, πολλὰ ὀχοίει, καὶ ἡδέως αὐτοῦ 
ἤκουε. ΤΠΕΓΙΟ Β66Π|5 ὮθΓα ἃ ἰΔπςΟἰ θῖν, μγβίθγοηριοῖο- 
ΣῸΠ, ΟΥ δυηῃοίυβιθ, ΓΗ 8, Βοψονθῦ, Οδιηρθ6}} ψ}}} 
Βοί᾽ δας, Ηθθ τεραγαάβ ἀκούσας αὐτοῦ. ἃ8. ΟΠΪΥ͂ ἜΧρὶΔ- 
ΠΔΙΟΓΥ οὗ πολλὰ ἐποίει. - ΑἸ ορβουναίίοῃ, ῥοῦ Βρ8, οὗ 
ΠΟ ζτοαῖ 8014 {νὉὺ, Βα ταῦ 848 10 πηδύ, 1Π6 [ΟΠ ΟΥ̓ ἢρ’ 

ἐδᾶρ6 ΟΥ̓ ]υϑί. 16. 8. ψ1}} θ6 ἔουμὰ ἀρροβί[β. “ Τυπὸ 
γεϊτηδοῖυ5 δυάΐγα. 8} 508 6 Π 6 δὶ {6} ορηθαι οἱ 

Ῥγϑοορίδ 80 60 νἱγίμεϊβ Δοοίροίθ 80 1{π|8 οϑί." [ 18 
πού ἰὼ 86 ἀαυθίρ( (ϑγ89 ατοῖ.) δας {π6 ΒΟΙΥ πηδῃ, 
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δῃά οη6 80 ν6}] αθεοϊοα (ο δἰβ σουπέγγ, χανε ΠῚ ΠῚ Ψ 150 
ΘΟΌΏΒ6] ἀνθ ἴῃ (Ὠίηρ8 ΡΟ] ἰςα], δηα γοϑροσοηρ {π8 
Ρυδὶὶς νο δγα. τ᾿ 

421. γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου͵; Μοϑβὲ (οτηπημεπίδίογβ 
ΤΘΏΘΘΡ 1ἴ, ““ ἰαπῆρογα ορρογίιπο," ἰ. 6. ἔογ δἰδυϊηρ, 
Φοβη; νοὶ β6οη5 δρϑυγτά. Ἐόϑϑηπι. {πογοίογο 
(ποῖ νιϊπούξ γθα80}) ργοίδγβ ἴῃ6 Ἔχροβιίίοῃ οὐ Καϊ- 
Πποοῖ, σψ|1Ὸὸ οχρίαὶπβ ἡμέρας εὐχαίρ. ὈΥῚ ἃ ΠοΙΙάδν. 
ΟἿ Δ88 ᾿ητογργοίϑ τ σχολείδουσα, {- ον 4} 18. Εὐκαιρεῖν, 
ἴη {Π6 Μαοράοῃέδη δῃὰ ΑἸθχαηάσιδ ἀϊαἰοοί, ἀδηούδά 
ἐο δὸ αὐ ἰοίδιενδ; δῃἃ 80 6459 Ὄβχρίδιῃβ εὐκαίρω, υᾶςο. 
Ῥηγγη. εὐκαιρεῖν, εὖ σχολῆς ἔχειν. ΤΠ οτγοαϊί οὗἁ [86 
Ἰηςογρτγοίδιιοη 18, δονανοῦ, ποὲ ἀὰ6 ἰο Καϊποοί, θυΐῖ 
ἴο [αὶ ᾿Ιοαγηθα δηἋἃ σοῃβοϊ ΘὨ[00}8 ἰηίογρσγοίοσ, )γ. 
Ἡκδιηοπά. 

. 21. τοῖς μεγιστᾶσιν. Τἢ8 ψοτγὰ βϑοὴβ ὁ ἢᾶνθ 
Ῥϑρη ἀδεϊνθα ἕἔγοιῃη 186 Ῥδγείδῃβ" ὈΥ 1ἢ6 Μδςεραο- 
πίδη9, δηα δΥ {Π6π| ᾿πἰτοάἀαςοά ἱπίο ὕὔγθθοθ. [{ [88 
ὯΟ ΔΏΔΙΟΩΥ πος Οτθοῖ τογν δ] οη, ΠΘΙΓΠΕΡ 18 ἐπ 6 ΓΘ 
ΔΏΥ ΘΧΔΠΙΡΪΘ οὗ νογὰ 80 [οσιηθή. - 1{ 158 ἰογιηδίθα 
αἴζον ἢ6 Ῥογϑίδη το 6] δπα βουηά. (δα πμα8.) ὅ690 
1ἰ1|6 Ἔοχδιρίοβ ἴῃ εἴβ8. δηάὰ Κυρῖκο. 

2ὅ. ἐξ αὐτῆς, 801], ὥρας, ἱἐπὶπιοαϊαέεἶῖψ. “ΓὨϊ5 15 
ΓΆΤΘ ἴῃ ἴῃ6 ν6δβὲ ΟἸδββϑίοαὶ ψυῖθσθ. Ὑ εἰβδίθίη ἠδ8 
ῬΡτοάυςοδά ΠΠΔΏΥ ΘΧΔΙΡ]68 ἔγοιῃ ῬὨΐο 4. Ῥο]Υ ι18, 
ὅδζο. Οὐ 1ἴ ΠΙΔΥ 80} «ρεοοάεΐν, (48 ἘἈοβοηηι. δυρ- 
ξεϑῖ,) 81ῃς6, 1 ἀοίογτγοα {111{|6 πότον, Ηογοά τρὶς 
δν6 τοροηϊοα οὗ ἢ]8 Ρῥτγοιῃ186. ᾿ ξ 

. 96. ἀθετῆσαι, 1. 6. ἴο βαεί ΠΕΡ δὲ πουρῃΐ, Ὁ. ποί [ι]- 
ΔΙΪπρ' (Π6 ῥγοιιῖβα τηδὰβ ἕο ἢδγ.. [π {Π 18. 86η86 ἀτι- 
μάϑειν 18 Ῥγοίδιτθα Ὀγ (86 (αβϑὶς}ὶ] ψσιίετβ. [{ 18 

᾿ 8668 οἰΠ6 Ὁ ΔΌΒο] 6} οὐ ἢ 8η δοσυϑδίνα, Βοπιθ- 
{1π|68 4σῃ6 : ΠΊΟΓΘ ΣΆΓΘΙΥ )ο]η64 ψτἢ εἰς. δὲ Κγρ. 
-- 927. σπεκουλάτωρα. 11 βρη! ῆθβ Ὀγορου ἃ 36η11- 
6]. ΝΟΥ͂ 88 {656 βΒ6ῃΈ1Π6]5 ζορέ μεν δι {88 ρᾶ- 
]δοθ8 οὗ Κίηρβ δηά (ἢ6 γοϑίόῆσθϑ οὗ ποπδὴ βονογ- 
ἨΟΥ͂Β, 80 {6 Ὺ ΨΘΓΟ Θρ]οΥθά ἴῃ οἕλο)'. οἴ οο 8 θ68:168 
δυαλταϊηρ, δῃηά υϑι.8}}γ ρεγίουιῃθα ἰπδὲ οὗ δχϑοι- 

3. Αὐποπρ Ὑδοίη ἴὶ ἀδποίεβ "παρπαΐος. 866 705. Α. 11, 8, 2, 6, 17. 
διιοῖ, Οα].᾽ δ. ὅοηες. Ἐρ. 21... . κἀν ἄνοτ δ, ἢ 
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ἀἸΌΠΟΓΙΒ, ογ τ ΒΟ οδῖσο {ΠΕΙῸ 88 48 γϑῖ 80 ραγίίοι- 
1ὰγ ῬΘΙΒΟΠΒ δρροϊηίεά. ὮΝ 
. 429. καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. ΜΙοἢΔΘΙ15 σοιηράγοβ {86 
Το δι] ο5 οὗ (ἢ6 Ενδηρς 8.8 δηά οὗὁὨ 2οβθρῆυ5, νοῦ 
ἀἸἶἴδγ οἰ ΘΗ οὐ (Π6 τηοϊϊνοδ δεδείρῃθσα ἴο. Ηθγοά, 
“οβδρῆιβ δι θυῖ65 (ἢ6 δχϑοιίοη οὗ [Πα Βαρέϊδέ ἰο 
46 ἴδαγ τῆδι 15 δυυ σιν ψ τ ΤΏ6' Ρ ΟΡ] πλρῇε 
Ιοδά ἴο ἃ γσϑρο]]οη. Εἰχοίυβινα οἵ ἱπβριγαέίοη, (88 
ΠΟ ϑἰβίβησυ, [ἢ 6 ὨΘΆΡΏΘ88 οὗ {{π|δ ἰο {π6 ἀνθῃΐ τὸ- 
ἰαϊοά, Ὀδίης ΘοπίθΙΏΡΟΓΆΓΥ, 8η4, 85 1 Ἴ6γα, οὔ {6 
βροῖ, ἃ Ῥτγοίῃον οὗ δι. Ροίοσ, [ἢ6 {τι θη οὐ Μαγκ, ἢδν- 
Ἰηρ' θ66Ώ, διηθηρδί οἴδθτβ, ο 8 ἀἰβοῖρὶθ, 1ῃ6 πιῖ- 
παςΘΏ688, [Π6 ΠΩΡΑΓ ΔΙ, δΔηα τπηοάογδίιοῃ, ἴῃ βηον- 
Ἰῃρ ἢον Ηοχοεὶ νγᾶ8 βυγργιβθά [ηΐοὸ σοηβοηΐ, ψου]α, 
βθείψοοη ἔνψο ατοοῖκ οὐ Βοιηδη Πιβίογδη8, χῖνό- [6 
ΡΓοίδγθηςσθ ἴο 6 Ενδηρο βί5β.Ύ. «9 βρῆ !}8 88. ὈρΓΏ. 
ΒΟΙΏΒ ὙΘΆΓΒ δίϊεγ Φοθη νγᾶβ θομθδάθα, δήἀ ν͵ 88. Ὡοὶ- 
1πθγ Κηόψη 10 5 ἀἰβοῖρ]69, ἢοσ Ἰηἰογαβϑίθα ἰο ἱπαυϊγό 
ΤΑΙ 6 }Υ. ̓ηῖο {π6 βυ0)]6ςί. (Μ|Ίςἢ861}5 ἃρΡ. Ε5.): 

51. ὑμεῖς αὐτοὶ, γοι! δἰοῆθ. Οὗ {Π185 υ86 οὗ {86 
ῬΓΟΠοΟΙΙ 866 Ραϊαϊγοῖ, δηα δοἢ], 1,6χ. 

81. ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες πολλοὶ, 
1. 6. οὗ 1086 ννῇο οᾶπιθ ἴο π ρ]ογα [Π6 81ἃ οἵ (Πσίβέ, 
δηὰ οὗ (ἢο96 ψῇῆο ψοῦθ ἀδρδγιηρ, δέ ᾿πανίης οὔ- 
ἰδ! ηρα {Π6ῖγ ν 50 68. ᾿ ἐς “ς 

81. οὐδὲ φαγεῖν ηὐκαίρουν. ΤΠ νοΡά εὐκ. (ἔργο εὔκα:- 
ρος) ἴῃ [ῃ6 Β6η86 εχρίδἰοά νϑῦ. 2|. β:ρη1ῆ685 ο ὃὈ6 δἰ ]οἱ-: 
ΒΌΓΘ, 89 ἴσθγο δηάᾶ ἴῃ 1 (οὐ. 16, 12, [{ 18 δοσουπίοα 5 
τηθλη μοῦ ὈΥ [Π6 ργαπηηδγδη5, δῖ 10 18 ὑδο᾽ ὈγῪ 
ῬοΙγθμιβ,. μοἰδη, ΡΙαίαγοῦ, δηά. ΗΟ. 8.66. ΝΥ εἴ. 
“6 τὴδν ἰδαγῃ ἔγοι [ἢ18 Ῥ8ϑ886,.6 (β8Υ8 ΕΌΕΡΥ ΤΆ 115) 
{Πα τχηἰϑέογβ οὐσῆς ποῖ σρηζίηία! }ν ἴο ἄδνοία {Πϑιην» 
86 |ν8β (9 Ρυῦ}:ς 1ηϑἰτυοίίθη, Ὀυΐ, δἴ ργοροῦ {{Π165,: ἴο 
ουϊναία γεοξέγοηιεηέ, ἀπα ψιπάγανν {Π6ῚΓ πη πεῖὶβ ἀπὺ 
τῆς ἔξω περιφορᾶς." ΔΏ ΘΧΊΓΘΙΠΘΙΥ ἴγαθ, θυΐ ΒΟΟΥΟΟΙΥ 
ϑρροϑέίβ γθιιασκ. ᾿ ΤῊΝ: 

883.. ΤῊϊ5 νοῦβο, ψῃϊοῦ ἴῃ [ἢ6 σουμοη οὐ] οη 8 19 
ὙΨΟΥ͂ σΟΥΓαρΡΙ δῃά ἱπίογροϊδίθα, 18 ἰπὰ8 β8Κ}}}} 
επηθηδοά ΡΥ Οτθβῦδοῃ. ΚΚαὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας 
καὶ ἐπέγνωσαν πολλοὶ" καὶ πεδῆ͵ ἀπὸ πασών τῶν πόλεων 
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συνέδραμον, καὶ ἦλθον ἐκεῖ. 11 15. {π8 τεπάογοά ὈὨΥ͂ 
ϑομοῖῖ. “Αἱ χυυπ αἀἰβοθαδηΐοθ 605 νἹἱ ἀἰ556ηϊ, ἀρῆο- 
νἰββθηῖαυθ τη} 1], Ῥοἀοβίτὶ ὑδίπογα ὃχ - οπλη 8. ὉΣΌ]- 
δ05 δὸ σοηρτοραι βυιηῖ. Ψαίογ [88 (ἢ φοαϊοα (ἢ6 
Ῥαββᾶρα, Καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑκώγοντας [οἱ ὄχλοι], καὶ 
ἐπέγνωσαν [αὐτὸν] πολλοὶ". καὶ πεδῇ ἀπὸ πασῶν τῶν 
πόλεων συνέδραμον ἐκεῖ. ΜατκΙαπά τΠουρῇϊ παι αὐτὸν 
οὐρῶς τὸ θ6 ἰγδῃβἰ διὰ ἐξ, '. 6. ἐΐλθ ρέαοθ. 
- 8. ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης, ἰ. 6. ἴῃ {{π|6 οὗἉ ἀΔὰ 
δείηρ ἠξρὴ ἐπ πιρη δον, ἃ8 νχὰ5 ἴῃ 6 σᾶ86 {{] 6 ο᾽οἶος 
1 (6 οὀνθῃιηρ. ἢ οἰβίεϊῃ σοπηρᾶγοϑ Ὠ. Ηδί. Α. 9, δά. 
διέμενον ἄχρι πολλὴν ὥρας, ἀπηαἃ (ἰἷς. δα Αἰί. 18,0. 
δὲ ΜΜυϊευς Β6Γ20 δα »εέξωρε αἀἰετη." (55. 6 Β, 6.1, 
ἃ. του]ὸ ἀϊ6. ΝΊγρ. Θθοτγρ. 4, 180. “πιά ποοῖς.᾽ 
Κυρῖο ἐζίνϑϑ ἸὭΔΠΥ ἜΧΔΙΊΡ]68 ἰγὸπι Ὁ. Η αἱ. ἀπά Τδοῖί. 

, Ἄπη. 9, 6δ. 
. 87: ἀπέλθοντες ἀγοράσωμεν--------α 'ν. Ἡδστα 15 8η 

ἐηιοττορδιοη σοη]οϊηοα ΜΠ Βεϊάν με: δηά ἱπάϊρῃα- 
ΠΟ: 8ἃ5 ΘΠ Ἧ6 παρ ΉΥ ἄθην {πα γα Ψ1] ἀο 
δὴν τπϊηρ. (οβθηπηι.) - διπὸη ΤΠουρἢ {66 γγ48 8 
δαιηϊχίυγα οὗ ἐγόηῳ ; (18, Πούγανοσ, 15 ἃ ἤριγα 86] οπὶ 
ιδοα Ὀγ 16 Δροβί|69, ἀπ οὗ ψῃϊοΐ {(Π 6 Βδοῖη8 ἴο 6 
ΠΟ (ταῦθ ἦδγε ἀἸβοόνογαῦ]α. " 
- 87. ἀγοράσωμεν διακοσίων . δηναρίων ἅ. Οτοίιιι8, 
Τ)οάάτι ἄρε, Μαγκίδηά, Βοβθηηι. δὰ Κυϊποεϊ, {ΠῚ πΚ, 
«ἰταῖ Ὁ. ἐπὲβ δι ὈΘΙΏΡ ΡΑΓΕΪΟΌ]ΑΥΪΥ τπηϑηποηθά, 1 να 5 
(ἢ6 ψἢο]6 βίοοςκ οοηΐαίποά ἴῃ (ἢ6 Ὀᾶρ, ψΒΙΟἮ ννὰϑ 
ἀοκιηθα ον ἴΠ6 τϑοοδρ(ίοῃ οὗ ψηδὶ 88 σοπιηθυϊοᾶ 
Ὁγν δί5 ἔγϑη 8, ἴογ [η6 ὑδ6 οὗὨ μἰπ|56}} δηα (ἢ ἔννεῖνα. 
566 Ψοἢ. 6, }. ΤΙρλῖβ ἰηάᾷοθα 86 θ 8 ργόῦδθ]α δηουρῆῇ : 
ἐπουρὴ νὰ Ἰόαγῃ ἔοι Γἱριεοοί, (πὶ ἰς τγά8 ἃ σσπι- 
ΤΟ. ἜΧργοϑβίοῃ, ἰο ἀθηοία ἃ οσοπδίἀδγανίξ ὀυτη. 
..189. συμπόσια σ. ὮΥ ΘΟΙΡΒΠΙ68. ΤῊ ψοΓα συμπόσιον, 
ρτοροεῖν, ἀδηοίο8 οὐπιροέαξίο. (51. 81, 86.) ϑεόοπαάίγ, 
δοπυϊυΐαηι. ΕῸΥ, ἴῃ αἰ πλόϑί 81] Ἰδηριιαρδβ, (π6 τολοΐὰ οἵ 
ΔΗΥ͂ 1Πὶπρ᾽ ἰ5 βίρηϊεά ὈΥ [Π6 ψογὰβ σῇ ἢ ἜΧΡΓ685 108 
μπὴοβῦ ὀχοοίδηξ ρανῖ. δὸ (ἸΙς. δά Ῥδῃηι. 9, 44. ατγδοὶ 
συμπόσια δαΐ σύνδειπνα, ἰὰ 65: εὐπιροέαἐϊοποδ παὶϊ ΠΟῊ- 
᾿ἰὐπαΐξίοηος, ὯΟ08 οσὐηυϊυϊα, απο τὰ πηὰχὶηὲ Βιππηι 
γίνιίατ. θα 4|50, (δὲ. Μ. 13. (Καίη.) Τῆδ νον μὰ5 
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θ6θη ᾿|Συβίγαίοἀ ἔτοαι (8 «Ἐπ 158 ουβίομθ, Ὁγ Βυκ- 
(οτῇ, δα. Ταϊαι. δα δεἊῆοοί. ἢ. Η. 6 πΟοΒ 8 Ρυζ 
ἔνιςοα, ἰο ἀρῃοίο ἀϊϑιγι θυ 0 : δη' ᾿παγε οἶα ΤΠ  ΒοΩ͂, 
ἈΔορίρα δῇϊογ {π6 πιοάεὶ οἵ {πὸ Ηἤορτον ἰϑαρσιυδρα, 
ΨὨΙΟΒ [5 αἀσδιςυαία οὗ ἀϊδίεϊυίινα δαθαίνθ5,: δ0 
Εχοά. 8,10. [ῃδ ν ἙςοΠ]εοἰς ἔτορε ΤΩΣ ἘΞ ΌΣΤ Ποερ5 
ἤθ8μ8, 1. 6. ΌΥ ἤδᾶμβ. Τὴ ἰάΐοιι 15 ΘΓ Υ τη ἀθγεα 
Ὁν ἰδ6 ἽΡ συνήχαγον αὐτοὺς ἢημωνίάς θημωνίωει 
(βοϑθηι.) ΝΥ φἐβίϑίη, ργοβείηρ Ὀ. ἃ γϑιυδγκ οὐ (ἰδβδι» 
Ὀρη, Εχοτο. ΑΠΌΡ. μ. 808. οὔδογνοϑ, (πὰ Μειὶς δα ἐς 
χλωρῷ, Ὠδ6θλ156 χάρτος, ΒΓΟΒΘΕΙΥ δίρ Π1Π68 ὮΔΥ. ΟΥ̓ ΟΓΥ͂ 
ΓΑΒ; 841 σοιῃράγοβ ρος. 8, 7. ἔβ. 1, 6. 87, 398. 
αὖ [ο (818 ορβαγνβδίιοῃ, 1 σδῃ ἤαγὰϊν ἀθϑθηΐ. Χόρτος 

ἄοεϑ οί, ργορανίῳ. βισ ν αν, δα Πὰδ νϑρὺ γαγεὶγ 
[δι 5686; Ηἰ 15, Ἰηάςθα, ἃ νοΙὰ 98 νΟΣῪ εχ(ΘΏΒ[Υ6 5ἰρν 
Ηἰβοδίίοη, ἀπά ἀθηαίεβ ἀαγδασο οἵ ονϑῦν Κιθα, ῃἢοίδ 
Φ:ΓΆ35 8η4 σοτῇ. δεα ΝΥ εἴδ. προη Μαί(ῃ. 6, 850. Ιη τῇ 
ῬΆΔΕΑΙ]6Ϊ ρϑϑρᾶρο οὗ «οἴη, εἴ 8 8914, (δ. [Π6Γ6 τελϑ 
τηυ ἢ σγα588.1ἢ (ὃς ρΡίδοο, δινὰ ἐπαῖ τὰ που Ὀς σΎΘΘἢ 15 
Ὠοΐ διιερτρίῃρ, δίπος (85 Ποεαεᾷρθ αθϑοῦνθθ), [6 85 
βρίατρ ἴα ρΡϑᾶβάθγθε, Ὀμΐ μοῦ ηθϑγῦ (λ6 ἔδαϑέ οὗ Ὠϑιίαν 
ςοβξ, Ψθη ονφ [6 σογῃ βαγνροδί ν88 ςοῃοϊ θἀρ.., 
. 40. τρακιὰ, ἰΒ μγορεῖίγ, ἃ Ὀ64, 9 ρμἱοξ ἢ 4 ρατάρῃ. 
δο ΤΠΘΟΡΆΥ. οἱλ (818 ΡϑβΒΆ 58  τρασιαὶ λέγονται τὰ 
ἐν τοῖφ κήξοις διάφορα κόμματα, ἐν οἷς Φφυτεύονται δεώ» 
ᾧορᾳ πολλάκις λάχαχᾳ. (Κιη.) [Ὁ 19 οὐ πησοτγίει 

,., ἀφρηίνεοῃ. Ἡαργεμίι [6}|9 ὃ (δὲ ἩΞ 15 ψμαοὶ 
- περαριὰ, ἃ Ὠογάφι, ΕἸΧΑΡΆΒ 68 οὗ (86 σοζα 816 ρίνοη 
ἕγομα ᾿λλοϑοογ, 4, 17. (ὐαίθη ἀὰ ἴὕϑῃ Ρακι. 9, ΤΠ6α- 
ΕΎΒεν Η. Ῥ᾽δηΐί. 4, 4. ωἱῆαῃ. ρ. 717. Ρὶαἵ. ν. 940. Ὁ. 
ι ἤφῖθ ββηϊῆθθ 94 γθ08, ΟΥἨ ἀρυσάγονς. ἜΠ6 ἄνα 

ἤθηοίρϑ ἀἰδιε οη ἰθἴα 6414] ρατγίϑ. ἊΝ 
ες ,44., Οἱ ἔἶτα ἀϊοιεἰρικίοη οὗὁἨ [π6 τους άφ, Ν᾽ οἰφέθ:ἢ 
[84 τῃς (ον ίηρ τορϑγκθ. “Ἴἢ9. ψθοῦ οἵ ἰἢς 
Βυεδβίβ ΙΏΔΥ ΘΑΒΙΪΥ δ6 δἰ(αϊῃρα 1Γ 6 ΞΏΡμοφε ἐδ 
ἔθογ “ΓΕ 80 ἀγγαημβεά, ἰἤφί {θγθ ἰσἣξ 04 δὴ Βιη- 
ἀτεά ἐ ταὴκ οὐ ἀδρίῃ, δη4 ἤξιν ἴῃ ἔγοῃὲ οἱ Ά.6. ἔνθεν 
ἔψο Ἠιιπτεά 960 «ἢ τ εἷς ἔὰς 68 τον 4γἀ45 Θδοὶ οἰ θυ: 
{η84, ἴα ὑνψοῖνο. Αροβῆ68, δὲ οπᾳ σοϊηᾷ, οἵ ζαίυτηϊηα 
ἐγου αι 1Π686. τον8, δογυθά, ἔοι βομβδηθ οἰβλι 
διῃαρρῆ τηθη ; ἀπά (ἢ θγα γθιθβίηρα Βα, Π6 δὼ τολά», 

Ε , ΥΟΙ. 111. 
᾿ 
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᾿ 4Ἰ6 τοννϑ, ἢ οἷν, ρογαρ8, (Πγῖβὲ βου δα Ὠἰ 86]. Απὰ 
1π 118 ἰηδηποσ ἴ[Π6 ψ οῖό Ὀυ51Π688 τηρἢς Ὀς οομηρίοἰοά 
ἴῺ ἃ ΡΘΓῪ βίιογί {ἰπ|6, ψΠουΐ ΒΥ σοηίμπϑιοη." ( εἴ5.) 
Τηΐϊβ πδὰ Ὀθθη Ὀοίοσο 8διβϑἔδοίου γ βδῆοσῃ ὈὉγν Με.. 
Ῥίογοθ, ἰῇ 5 ΕἸ Ὀιϑβογίδίιοη ἴο {6 Ηθῦγονα. 
Ὧν. θϑοάάτγίἀχο οὔδβογνϑβ, ἰμαὺ (18 νγᾶὰ8 1ῃ6 βῃογίαβε 
Δη(} ἐχδοίεδί ψἂνὺ οἵ γδηρίη ἰδ, δηὰ {παῖ 1 ΓοσΟΏ- 
ο11ε8 Μαικ᾿β δοσουηΐ αρονϑ, στ 1,0Κ6᾽8, ἢ ΟἿΪΥ 
ΒρΡΘΔΚ58 οἵ ἰδεῖν βι[σ ἀοτῃ Ὀγ 3 7{165. “Γι ἀϊ8- ᾿ 
Ροβϑά (6 δή45), {πεν νου] νγαῖϊ τηογα ρδιθηυ, {1} 
1Π6 ν ΜΟΓΘ βογνοά 1η {Ποὶγ {πγη8.; (Π6 ηωριδονῦ σψου]Ἱά 
ΔΡΡοδν δί οὔσθ, δηα ἴἢϑν ψουϊά 866 [δι (ἢ γδὶ Καονν 
1. ΤῊ Ϊ48ὲ ουβογσνδίομ, ἤούνονοσ, ΠΠΔΥ 866 πη ἀουθί- 
ἴα]. ΤΊ6 ἀθονα τηϑίΠῃοά βθθπη8 ἴο ἴᾶνα θ6θη δάορίοά 
ἴο ϑῆονν (η68 Αροβί]εβ, δῃὰ ββρϑοι! ν {π6 πχυϊτυάο, 
(Πεῖγ ον Ὠπηῦογ. [Ι͂ἢ ἃ πιοάδ Ποῖ ΨΘΡῪ ἀἸΒδι Π}}8Γ, 
Τηιογάϊάο8 ὅ, 68. οοιηριιέεβ {πΠ6 πυμῦογ οὔ (ἢ 1,826 6- 
ἀδιπομπίϑῃ δγγ. λΛόχοι μὲν γὰρ ἐμάχοντο ἑπτὰ, ἐν δὲ 
ἑκάστῳ λόχῳ πεντηκοστύες ἦσαν τέσσαρες, καὶ ἐν τῇ 
πεντηκοστῦϊ ἐνωμοτίαι τέσσαρες" ἐπὶ δὲ βάθος ἐτάξαντο 
μὲν οὐ πάντες ὁμοίως, ἀλλ᾽ αἷς λοχαγὸς ἔκαστος ἐβούλετο, 
ἐπὶ πᾶν δὲ κατέστησαν ἐπὶ ὀκτώ. Ἵ ἢ6 ἀγτδηροηηοηΐξ οὕ ἢς 
του ττἃἀ6 οἡ {Π18 π]ΘΙΠΟΓΔΌΪΘ Οσσδϑίοῃ Ὀοίηρ 1.8, 88 
Ι οοῃςοίνα, ἔσαν βίδιοα Ὀγ Ρίθγοθ δηὰ ΥΥ οἰβίθίῃ, (16. 
σΘηβΌγα σουοδδά ἴῃ {Π6 ΟΠ] οσσίηρ νογάβ οἵ Ὦγ. (πιρ- 
06}, ΒΕ6Π18 ῬΘΟυ ΔΓ σα8ἢ δηά μα τ βυρηώο ““ὙΓΠδι 
{πὲ ψνΠοῖδ ρθορὶο πηδάδ Ομ σοπιρδοί δοάν, δὴ Βυπάγοα 
6 [η ἴτοηΐ, δῃὰ ΝΥ ἀθορ (8 σοποοῖς ψῃ οι [88 
ΔΙΓΒΘη ἔτγοπι οὐβογνίηρ [Π4[ (86 ργοήποί οὗἁὨ {Π686 ἔνο 
ὨΌΠΌΘΓΒ 185 ἔνα {Ππουβδη 4), ἀρρθδγβ (οἴ! ᾿ποοηδβίδ8- 
ἰδῆς πὰ (6 οἰγοιιπμγϑίδησοβ πηρη!οηθα Ὀοίμ ὈΥῪ 
Μαγκ, σῇο ο8118 [ἢ6π|, 'ἴπ {ῃ6 ρῥΐυγαὶ, συμπόσια δηά 
πρασιαὶ, Θὰ ὈΥ [Κ6, ἢ 6815 (Π6πὶ κλισια. Τα 
οὐ ἡμέ ἔγοιη [18 νϑῦβα (0 σἤδρ. 8,91. 18 (Δ Κϑι 
ἔτοιῃ Μαῖιίῃ. 14, 22.----Ι6, 12. ΄ 

46. ἀποταξάμενος αὐτοῖς, 1. 6. ὀχλῷ, Ὀγ 86 ἔφυγε 
προστοσημεινόμενον. Τἢ6 ἰογηηἃ ἀποτάσσεσθαι τινὶ, 
ψ σῇ Τὁσσοῦγβ ἴη [Κ6 9, 6]. Αοἰ, 18, 18, ΦΦ. 4 (ον. 
ᾧ, 18. 2085. Αηϊ. 8, 18, 7. ἴὴ (ὴ6 Μεοοράοηίϊδη ἀϊαϊδοῖ, 
᾿ΔΏΒΨΟΙΒ ίο ἀσπάϑεσθαι, νὮὨϊοϊ,, ἴῃ (6 Αἰς ἀϊπ]οςεί, 
88 Ἰιδοῦ οὗ [086 ψῇ0 δο0 ἀδρατσί ἴγοῃι Δηγ ρ]ᾶςα, 88 (0 
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ϑαυία δηα δά 1 γον]. δο Χοη. Ου. 6, 4, 4. Αη. 
7,1, 6. (ΕἸβςῇ. Ῥχο].) | 

48, ἐν τῷ ἐλαύνειν, 5011. ναῦν. ΤΏ6 νογά ἐλαύνειν, 
ΡΤΟΡΘΙΕΙ͂Υ βϊρη1ῆ68 ἴο ῬΈ9ἢῃ; βῆονεα ; δῃὰ ψῇθη δρρὶοᾶ 
1Ώ ἃ Ὠδυς1.6 8] δοσορίδίίοη, ἰο γοὺν, ἰη ψ Ὡς ἢ, 1 (ΗΚ, 
καπὴν 15 ὈΓΟΡΟΙΥ τπἰπάἀοιβίοοά. Ελαύνειν καΐπην, 18 
ΒΟΙΏΘΕ 68 ἰου πα, 88 Ψ6 84Υ 10 5ῆονο, ριι8ἢ 8ῃ 081. .] 
σΟηβΙ:6Γ ἐλαύνειν ναῦν, ἃ58 [6 1688 ὈΓΌΡΕΥ βρη βοδίοῦ. 
ΗΒ ΔΟΓΘ ἴγθαμθηί!ν. 864, (ἸΚ6 οὖγ γοιυ,) ψἰτηουξ 
ΔῺΥ Δαἀάπίοη. . 

δ1. λίαν ἐκ περισσοῦ---ἐθαύμαξον, 4. ἃ. 80 (ΔΓ ΘΓ 
ἴΠοΥ ἤοπι σθδβίηρ ἴο ψοπάργ, ἤδη {Π6Ὺ Κη 1 γᾶ 8 
ποὶ ἃ βρθοίΐγε, ἰῃδί {ΠΟῪ ΘΓΘ ΠΊΟΓΟ δΔπη8ΖΟα ἤδη ᾿6- 
ἴοτθ, ΜΉΘ (ΠΟΥ Βα} {Π6 ψὶη48 δηά. βεα οὔθ ἢ]18 
Ῥονογ, (Κοβομ.) ᾿ 
δ. οὗ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοὶς ἄρτοις, ἴοΥ 1Ώ6Υ ψοτα Ὡοΐ 

οὗ θαδθοῦ!θ ψΊ δου. δ66 ἰηΐγα 8,.17. Μαεαῖ. 16, 8. 
ἈΓΚ 8, 17. Συνίημι 18, ὈΥ (Π6 ΑἸΟΧδηατίΔη8, Ροΐ ΓῸΓ 

ΌΘΠ, Ὅο5. 1, 7. 1 δαϊη. 18, 14. Κτοθϑ οὔβογνρϑ, (μδΐ 
(ἢ ἐπὶ τοῖς ἄρτοις 18 ὈτΙΘΗ͂γ 544 ἔογ ἐπὶ τῷ θαύματι 
τοῖς ἄρτοις γενομένῳ, Δα [16 [868 {π6 ἐπὶ ἔογ ροϑέ; δῃὰ 
οἰΐεβ .08. Δηΐ. ὅ, 1, Φ6. ποιήσετε σωφρονήσαντες καὶ 
ἀπὶ κεαροῖς μετατιθέμενοι ἁμαρτήμασι. Απά, 1 ἐπὶ Πᾶ8 

- 88. βεῆβρ, (Πϊ8 τηυϑί 06 στδηίοά, Βαϊ 1 ργοΐοσ ἱακίηρ 
10 ἴῃ [86 β6η86 οἵ 67. ἀθηοίίηρ [Π6 οἤϊοϊρηϊ σαυβθο, 
ὃν; 88. ἰὴ Μαιῃ. 4, 4. [ἀκ 4. οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνω 
ϑήσεται. 8ο ϑομίσλβηογ, Τἢδ 86η86 οὐ Μαζκ (νῇο 
δαάοα τΠ8 «(6 8.0), 15. (ἢ ι8 ἀροί4:]6 ἃ ὈὉγῚ Κυϊηοσὶ. 
“Ἄγ ῃθη Ψ946809 Δα φοηϊεγοα [ηἴο {{Π|π| 8η10, ἴπΠ6 ψί 48 
δηα ᾶνο8 6 Γ6 ϑυάάρθη]ν 5{16ἀ ; 1ηϑοιηθοὶ (Πδὲ 1ἢ6 
Πλ βοῖρί 68 ψογὸ 648 νι ἢ διηδζθιηθηί, Βυΐ ἰζ {ποὺ 
δά Ὀδθη τοηάογθά νυ βαγ Ὁ. [6 τϑοθηΐ πηῖγ80]6 οὔ τ 6 
Ιοανο5, [Ὁ 1ὈἘΠΒ6 Ὺ δά διἱϑηθθα ἴο, δηὰ σοῃϑίἀογοα ἐλαέ 
τηΐτδοϊο, {Π15 αυϊοίηρ οὗἩ {ῃ6 [οπηροβὲ ψουϊά ποῖ ἢδναὶ 
ἈΑΡρϑηθα 80 σοῃίἝΆΓΥ (0 {Ποῖγς. Ἔἀχρθοίδιοῃϑβ. ᾿Γ(Οτοί. 
δπὰ ΔΟΙΕ ΒΞ Γ τ 

δῷ. καρδία---πεπωρωμένη. ΤὮΘ ψογα π.Ῥτοροιῦΐγ, 
ϑ'σὮΠΙ65 παι οδάμοεγο: δᾶ, ἴῃ [Π6 ρᾶββίνβ, ἐξεϑηψι 
186 Ὀαὶηρ ονου δια τ} δὴν ἢ οΥ ἀθῃ86 βϑυθβίδησα; 
48 οαἰίμα, οὐ δῖ, οὐ ἀνῇ ψῆδι δῇ ς8]]6 4 83.468, ἡ ὨΙ ἢ, 

, : Ε ῷ 
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αύον ονονρ {Π|| ογοβ ἴπ δἰ'πάηδϑβ, θυ ς πιοεί ἔγδαυΘ ΠΕ 
εἰς ρθε ; ἜΝ ἴΏ ἃ Ῥἤγδίοαὶ 8626, 88 ἴῃ πρύ τν 

, Η.9, 1δ. διὰ τῆν πεπωρωμένηφ σὰ Π 846- 
ἴδηι, αηὴ Αἰῃρη. δ49. Β. ὑπὸ τῆς ξιρεγοιι θλ δ τοῦ 
στεάτος σαρκὸς κ. τ. Δ. Θηὰ ἰπ ἃ τπηρΊΔΡΒογίοαὶ δ6Ώ86, 8 
'1η 0.6 ργοϑϑηῆΐ ῥδδδβαρθ; δηὰά 8, 17. 70. 14, 40. οι. 
11, 7. ᾷᾷ Οογ. 18, 14. 80 παχύνεσθαι, ἐἰῃ Μεαῖιῃ. 18, 
1δ. ἔτοπι {Π6 ΗΘΟΓΘΊΤ ἸΟΌΤῚ οὗ Ις. 6,10. (σῆτες 568 
{Ππ6 ποίρ,) [{ {πΠογοίοσγα ἤογα ἀδθηρίθα ἀμ η688, δηα βίι:- 
Ρἰαἰίγ οὗ πιά. 

ὅδ. προσωρμίσθησαν, φυθδιιὰ ἐκεῖ. ΤΠΘ νοτὸ σπ. ργο- 
ἌΘΕΪΥ δἰ ζΏ 65 [0 ὈΓΙηρ᾽ ἃ Βῃϊ]} 1ηἴο 8 βιδίίου, οὐ ρογῖ, 
(ὅρμος,) δῃα βοπιθε!Π168 ΟἾΪΥ ἃ τοβά, οὐ ΒῃΠΟΥΑρΡῈ; 
Βυϊ οἴβη, 85 ἤδγθ, ἰξ ἀθηῆοιθβ οὔΪῃ ἴο ἄγαν ἃ 8ῃ1Ρ ΟἿὉ 
δίογο, ΨὨΙοΝ γ88 4} (παῖ γγ88 ὑβ0 } 77 ἀοηδ, ἢ πανὶ- 
Βαίίηρ 5π|8}} θαγβ, Ὁν (ἢ6 δῃοίοηίβ. Ἔὴς νογὰ ἰβ 
τι864 ΘΟΙἾΠΟΓ ψΨῈΠ (8 ἀδίϊνο, οὐ δοουβαῖῖνο υἱῖ ἃ 
ῬΓεροδι!οη. 

δ4. ἐπιγνόντες αὐτὸν, 1. 6. τεςορηϊζίηῃρ πΐπι, ϑυθαιά 
οἱ ἄνδρες. Οη {Π|8 6} ρἰσα] ἰάϊοια 1 δνα δείοσε: 
ἐεοαίϑα, Μβι ἢ. υδες ἐπε οοπηρ]οίε ρἤγαβε, οἱ ἄνδρες τοὺ 
φόρου. 

. δᾶ. περιδραμόντες ὅλην, ταηπίηρ ἀρουΐ, ἀέρομν γον έθο. 
ΤῊα ψοτγα 18 ὑεοϑὰ ἴῃ ζ6ζγ. ὅ, 1. Αἴηοβ. 8, 14, Ατγιβίορἢ. 
Βδη. 106. ᾿Αἴδοη. 408. οἰ64 Ὦγ ἮΚ᾽ οἰδίεϊπ. 
 δξ. ὅπου ἥκουον ὅτι ἐκέῖ ἐστι. οΟΘΟΠοΣ δπα Βοἢ] δ» 
Ὧ6Γ ΤΟΠ6Γ ὅπου ὈΥ͂ φιοπίαιε, Ὀυι 1 τὰ Ἰπάἀυςσεα γδίδοῖ 
(ο ἄγρτιθ τί Κυϊηοεῖ, τὰ {πἰηκίηρ [86 νογὰ σεώμι.» 
δαπί, ἴῃ ἰῃ6 ΗΘΌτΟν ᾿ὩΔΏΠΘΥ; 88 Ὁ δον ἼΩΝ, ἱπ 
Ζος. 48, 19. (θη. 118, 8. 81, 18. 1 8.πι. 90, 10. 18 
Ἡΐεἢ ἰαθὲ ραβεαρο, ἴπ6 δορί. ἔδνθ πόλις οὗ ἦν ὀκεῖ. 
ΤΒουρὴ (Πο86 ἰγδηϑδίοτβ ἤᾶνθ τηογθ ἔγθαι πεῖν [0]- 
Ἰονεά {89 ροπίυ9 οὗτηῃς Ογϑεὶ ἰδηρύδρε, ὈΥ οπμέξέμ 
δ. 

. δ6. ἐτίβουν τοὺς ἀσθενοῦντα. 5 τὰκ ᾿θἀδεα 88 
ἰησαυΐϊνοοδὶ ῥτγοοῦ οὔ ἐποῖγ δηῖσο Δ ἴῃ (6 μοῦγδε 
οὗ (γῖϑε ; (πουρῆ, [ἃ 88 ἃ βοσί οἵ οσυξίοια ὙΠ δοῦλα 
δοιθπξ παιϊοηβ, ἴο ἰδ δἰοἷς ρϑύϑοηβ ἴῃ ἴδδ8 τηδυκοί 
μἷδες, ΘΓ οἢ ἐδ τοδάβ, ἰῃ ϑγάδε 6 γθοεῖνο (η6 δβηοθίὶ 
οὔ ἐμο σου δ] δειὰ βιραοσδιίουϑ οὐ ἔπ δε στῆ ὑΦὰ Βοθ8 
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ἢϊ, αρὰ πιά σϑοονοίθα ἔγοιη ἀπ ἀϊθογάοσ, Ὅἤυϑ 
Ηετοάσὶ. 1,197. Δεύτερος δὲ σοῷξη ὅδε ἄλλος δ'ῷι νόμος. 
κατέστηκε' τοὺς κάμνοντας ἐς ἀγορὴν ἐκφορέουσι' οὐ γὰρ 
δὴ χρέων τὰς ἰητροῖσι' προσιόντας ὧν τὸν κάμνοντα 
βωλεύευσι περὶ τῆς φούσου" Δ ϑίγαθο, 234. Α. οὗ {ΠὉ 
[δϑεὶ : τοὺρ ἀρῥώστους, ὥσπερ οἱ Αἰγύπτιοι φὸ παλαιὸν, 
τροτιθέασιν εἰς τοῦς ὁδοὺς, τοῖς πεπειραμένοις τὸῦ νάθουφρ 
ὑποθήκης χάριν. (οϊηραῖο Αοἰβ ὅ, 15. τόσαι τῷ 
οὐϑίοῃι, ἱπἀεεά, Μαχ. Τγτ, 158. 40. Ρ. Φ77. Ἰθανίϑ. 
{Γ8068 [6 οτἱρίη οὗὨἩ τπὸ οιδάϊοαὶ γί, 866 Θουρδῖ. 
Αμδ]. ὅδογ. νἤεγα πΔΥῪ 6 Βθδη {Π6 ἀθόονθ οἱϊϑὲ Ρὲ8- 
βϑζ68, πα τΏοΓΟ, [ῸΣ ὙΠΟ 1 τοῦδ Γεΐδν ΤΥ το θέ 
το ἴπ6 νοεῖς 0961} 

ὅθ, ἵνα κᾷν τοῦ κρασπέδου τ΄ 1, α. ἅψωνται, ΤῊ 9 88 
5. Ὁχατῖς οὗ τ τοσϑὲ ρεοίουπα ΤῊΝ ἡβο" βΙ 4  ἴο (ἢ δὲ 
ἴῃ ΑτΠπθη. Ρ. 5122. Ὑ ΠΟΓΘ ἰδ 15 βαία οὗ 8 οδγίβιη ἀόιβα 
Κορυο, ἑκάστου σπεύδοντος τ προσάψασθαι τῆς ἐσθῆτον 
κἂν ἀδηῃοίες βαϊζθιῃ, οὐ ψῃίοῖ σαε Ηοορον. ἀδ ΡΆΡΩ 
ὅν. ἴο ψβοβα οχαιηρίε 1 δἀα 5οδο]. ἰπ ϑόρῆ. Εἰδοῖ; 
411. συμπράξατε ἡμῖν κἂν νῦν---ἐπικαλεῖται τοῦς Θέουφ; 
εἰ μὴ πρότερον κἂν νῦν, παριστάναι... 

ΓΗ͂ΑΡ. ΥἹ]. 

Ἄκκβε 2. κοιναῖς χερσὶ, τ. ἅ, ἀνίπτοισ, ἐν ἄἅ. ἸΚυδίοῦ 
ἀιη κα {Πα ψοτα8 τ. ἀν, ἃ πιοῖρ “' ἴοθ6, Ὀυϊ ψιπουΐ Γό δα 

. δοῃ. ΤΠΕΥ 866. ᾿πἀθ666, ἰο δ δη ἐτρίαπαξίοη οὔ ἴπΠὸ᾿ 
Ῥιεςράϊηρ; ἰδουρσῇ ϑομυΐζ (τοίϑεγιπρ ἰο Ηαϑιοὶ Βι0}.) 
᾿φρπΙη δἰ {πδὲ ἰἰ 15 ποέ βο. Αἰ τ 6 οἴει (ομπιμηθηξα- 
ἴοτβ, ἤούνανεσ, τεχασγὰ ἰῦ ἴῃ {Πα1 ΠρὨϊ, δη βιιοἢ ἀουδῦ- 
[6ε5 {πΠ6 Εὐναδηροὶ δὶ τηθδηξ ἴ ἰο Ρ6. [118 8 ροριἶαν 
ἜΦΥ οὐ Ἔχρ]αἰηϊηρ κοιναῖς χερσὶ. Τουρῇ, [ἢ δεοίη 645, 
κριΨ. χ. ἄοος ποΐ ἀδηοῖθ 8545 υῃ ν ϑῃοά, [ἢ ἐδ βοηϑὲ 
οἴ ἀϊγέψ, ἴον τς παπά8 πυρῆς δ6 οἴδαη, ἃἈπ4 γδὲ κοιναὶ, 
ἀπηρατα, Ὀόσδιδα ποῖ παϑῃθα δοοογάϊηρ ἴο {Π6 τἰζυκὶ 
δά ἔογω διέ δοίογ ἴῃ 6 ἴὯ64]. Τὴθ ροϊϊυτοη (βάν 
Κυρίκθ) νγα8 ποῖ ρξγβῖσαὶ θαΐ 16ρσα]. ἜΠῚ8 βθηδα οἵ 
κι 15 Ηο!]δηϊδιίς, δπά ον θην ἰσγιηθα ἴτοπι {πὰ 
Ἡρῦσ. ἐθϑ, ψῃϊοῖι 15 οὗὔδη 50 τοπάογοα ὈΥ [ῃ6 δορί, 
δά ἔῃ [18 5696 'ζ βοιιθΕ 268 ΘΟΓΌΓΡ ἴῃ ΦΟΒΟΡΙΗΙΒ. 
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1 ἀδποῖθβ Μ|δῇ 15 ἰΘρ8}} Υ ΟΥ γι τ }}Υ ἱπήρυγα, 88 Ὀθῖ Πρ’ 
ἐονθἀάθῃ -Ὁγ Π6 ἰαν᾿ οἵ Μοϑ6β, ογ ὈΥῪ {6 γα οη9 

ΟΕ {86 Β]άοΓ8. 
.8. πάντες οἱ Φαρισαῖοι, '. 6. ἰῇ ἃ ΙΠΔΏΠΕΙ ἃ]}; ἴοΓ 

(6 ϑδαάάυςοοβ ψϑῦθ σοιῃρδγδίνοϊν ἔν. Οἱ {15 
8686 οὗ πᾶς 866 ἢ]. [6χ. δὸ {πᾶὶ (Π6γθ 48 ὯΟ 
οοσρσαϑίοη ἴον. Μαγκίδηα ἴο σοπ͵θοΐωγα (7}ι8ῖ δἴἶόγ) οἱ 
κρατοῦντες, ΟΥ ἴο ἴΔΚ6. κρατοῦντες [ὉΓ οἱ κρατοῦντες. 

. 83. ἐὰν μὴ πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας, οὐκ ἐ. ΤΠοΟΓΘ 
ἢδΆ Ὀ66η πιυςσὶ ἀἰϑουβϑίοη ὑροῦ {6 νογὰ πυγμῇ (866 
Κοροδοῦ διά Ν᾽. ), [86 βθῆ8ο οἵ ν ῃϊοῖ 11 18 ἢοΐ Θα 5 Υ 
10 δδοογίδίῃη. Τῇ νυϊραῖθ, δηά τηοβί δῃοίθηϊ νοσ- 
β8[ΟΏ8, 88 8130 ἴπ6 Ε. Τ᾿. τοηάονῦ 896, οἵέεη. Βυῖ {Πο ΓΘ 
185 0 Δ ΠΟΥ ἴὸγ ἢ158 νογβίοη, ΜΙ ἢ 18 ΤΏΟΓΘΟΥΘΓ 
Πα Ὁ]6 ἴο πηδῆγν οὐ)θοϊΐοηβ, Τη686 δῖα βἰδίϑ ΕΥ̓ 
Οδρθς6}}, ψίοπὶ 866. Βθϑίθβ, ἰῦ 866Π|5 10 ἢν 
Δλϑθη ἴγοδ] ἃ σοηίομηάίηρ οἵ [ῃ6 ποτὰ (43 ΕἸΓΆΒ..118 
σοη]οοίυτοα) Ψ1} πυκνῇ. Καυϊποεὶ δάορίβ (Π6 ορἱ- 
τήοη οΥἹ 1πο86 ἡ τὨΐηίς {παὲ πυγμῇ ΤΩΔΥ διρηῖν 66-. 
ἀμίὸ, ἀοομγαΐὸ. Βαϊ {118.18 ἀδϑίιι6 οὗ διι ποῦν, δά 
866 18 τσ]. ΤΠΘορηγίδςῖ, Ευϊἢγπ 8, δὰ οἴῆογε, 
Θχρ  δἰπ, “Ὁ ἐὸ ἐΐιο εδοιυ :" Ὀὰΐ πυγμή τρτοῖὶγ ἀδηοῖθβ 
{π6 οοηίγαςίοα παηά, [ἢ ἀομδίο 58ὲ (ρερηιιδ), ψ ὩΟἢ 
6δηἀ8 δἱ (ἢ6 ψγιϑί. Πρθησα {6 Γ6 18 ΤΏ ΟΓΘ ῬγοΔὈ ΠΥ 
1η {π6 ορίἱπΙοῦ οἵ Ηδιπηηοηά, {ἱρίείοοϊς, ἀπά ϑδεποερί- 
θη, ΚὙΠ0 ΘΧρίΔΠ), “ ὋΡ τὸ {6 Ὑτιβϑί ; δῃά {ἢ15 ἰ5 
σοπηίθιηδησθα ΌὈΥ ᾿ΔΠΥ ΒΔΌΌΙΠἾσΑ] ρᾳ8δαρθβ. ΟΥΠΘΓΒ 
τηϑηΐδίη, {π4ι οηα Ὠὰδηά, ἀουϊδ]οὰ δηὰ οἰοεθά, ᾿γἃ8 
ΤΌΡΡεοα δηὰ ψϑβϑῆθαὰ Ὀγ (η6 οἴπεῦ; δηᾶὰ Μιοῦδεβ 
8805 [δι {18 Ἰη0468 18 51}}} γοίδ πο Ὀγ {Π6 Ψ6ν8 δπὰ 
ΜΝ ἡσβιοί ἧς: Βυὶ οὗ {15 ὙΥ οἰβδίθιη οὔδβογνϑβ, (Πδὲ 
1 γ6 866 ΠΊ8 ΠῸ ΤΡΕΠΕΡ ἴῃ (ἢ6 Δεν 8ἢ τ ηρ5, δαά 
(πδ0 ἴῃ {π18 8686 Μαγκ ψουϊά ἢδᾶνα ψγ θη πυγμὴν 
νίψωνται. 1 ψου]ά οὔδβογνθ, (πα 5δο [6 Ενδηρο δὲ 
γπᾶψ ᾿άνα ψτῖαπ. ΤΠΘ6 4 δάβογρὶ δηὰ 6 ν ὃγα 
οἴθηῃ πίοι μῃδηροα ; δπά [Π6 ν τηῖρμξ θδϑιυ ὅς δὸ- 

᾿βογυοα ἰῃ τΠ6 ν [Ὁ] ον ηρ. 1 δπὶ, ἤονονοῦ, πο ηρά 
᾿ς [0 δοσράβ ἰο ἴπ ορίηΐοη οἵ ν᾽ οίβίθιη, βδαγςθ, (ἰδιὴρ- 

Ρ6}}, δηά δγεδβίοη, ἰδὲ ὈΥ πυγμῇ ἰ8 τηρδηΐ ἃ απήξαϊ 
(Οὔ νϑΐῖθυ)ν 80} ἃ5 (ἢ8 ρα]πὶ οἵ {Π6 ᾿δηἀ ςοπίγαοίοα 
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Ψ οοηίδίη. ΤΠδ ΡΒΠΟΘΟρθι (οῦβθεγεβ Ἡ Θβίοῃ) 18 
8814 ἴο ᾶνθ {ΠΓΟΜῺ ΔΌΑΥ ἢ8 σὰ ἤθη Π6 ἰοιιηα ἢ6 
σουϊά ἀγίηκ οὐ οὗ {πΠ6 ρμαΐπι οὗ ἠδ λαπηα, ““ ςανὶβ ρΡ4]- 
118. δ66 ὅδηθδα. 6θρ. 110. ““{}ττυτὴ 510 διιγθυπῃ ροσυ- 
ἰμ, δῇ παπιδ οοποαῦα, ὨΪΏ1] τοίογι Ὁ ὙΠ (θα γ8 
(δια ρὈ 611) )0οέ, ομδὶέ, δῃηα 5ραη, ἴῃ 411 Ἰλησυᾷβροβ, 46- 

᾿ Βοῖίθ ἃ πιθαβμγ6 Οἱ ἰεησέἠθ. ᾿ΤΏδῦ ἃ σογίϑιῃ ΠΊΘΑΒΊΙΓΘ, 
ΟΓ ΨψορὮ, οὗ ψναΐοσ, γὰβ ἀοῆποα ὈγΥ (Π6 ΗΔΌ 8, 18 
οἶθδγ ἵγτοπι [ἢ 6 ρϑββᾶρϑδ ργοάπορα Ὀγ Ῥοσοοῖκ ἴῃ ῬΡοῦ- 
ἴᾶπὶ Μοϑίβ, 801---ὖ, γθξεσγεα ἴο Ὀγ.  εἰβίθι π, δῃὰ δγ 
1π6 ΕΑΡὈϊηϊ 4] ραββαρθβ ν Ὠϊοἢ Π6 ΒἰΠη861} οἱί68. ΤῊΙΒ 
γνϑῃίηρ, ἤόνανοσ, Ἔχίθη θα ΟὨΪΥ τῷ ἐο ἐς τυγὶδέξ. 
. 4. ἀπὸ ἀγορᾶς. ΒΘΌΡΡΙΥ ἔλθοντες, ΟΥ γενόμενοι, οὐ ὄν- 
τες. Καορβ, ἰπάθβα, οἰ)θοΐβ ἴο {ἢ18 τη046, ἃ8 ὨΘΘαϊηρ 
οοηδιηδίίοη. Βυΐ ἐδ ᾿ξ ἢδ8 αἰγοδᾶάγν σγϑοοὶνοϑί, ἔγοπὶ 
{86 οἰ διοηβ ργοάυοσρα Ὀγ Υ εἰβίεϊῃ, ἀέεβα Μυρίῃο, 
8ηα Κγρκοθ. Βεβϑίάἀ6β8 οἴἶΐεγ ραββαᾶρϑβ ἴῃ γα 18 ἃ νΘΎΥῪ 
ΔΡΡοβιΐίθ οὔ δά ἀισθα Ὀγ [όοθβηθγ ἔγομι δῖγας. 84, 97. 
βαπκτιξόμενος ἀπὸ νεκροῦ, 1. 6. αἴϊος τοϊῃτηίηρ α ηιογέμο 
ὁμγαπάο. Ἠδ [ἤθη ῥσόροβεβ [Π6 [Ὁ] ηρ᾽ ̓πίεγργο- 
ἰδἰίου (οἷν 1 διὰ Βυτργιβεα (ἢδὶ Κυϊΐποαὶ βῃουϊὰ ἃ 
ΡΓΟνΟ) : “ὙΒοΥ ἀο ποί οδί οὗ δγίῖο 8 ἴτοῃᾳ ἔπ 20- 
γι, {1 ΠΟΥ ἤδνθ θΘΘΏ γονιοῦ ν ψαϑηθά δηά 
Ρυγροά νη ψαΐογ." ΤῊ18 18 ΨΘΓῪ ΒᾶΓΒἢ. Εὸγ {πουςχὰ 
186 ἀγορὰ ἀο68 βοιηθί!πη68 1η (ἸΔϑ81.41 ατσγεοκ ἀδηοίο 
{π6 ἐλῆηςε δοίά ἴῃ (8 τηδτῖκοῖ, γοῖ (Ππδ Β6η56 18 «ΒΘ Η͂Ὺ 
1 ποῖ Θητγοῖν, σοηβηρα ἰο βοπὶα ραγίϊου δῦ ρἤΓΑΒ6Β, 
ΨΘΓῪ αἰἴδγοηΐ ἰγοῖῃ {1}18. ὅ86ε 1οχ. θη, Τῃδὲ ἀρογὰ 
ΒΙ9Ώ1Πῆ65 ἢοΐ ΟἿΪΥ (ἢ6 τιαγ Κεί-ρίαοο, Ὀιυΐ α͵8ο ρῃ]1ς 
βέγθδέδ Δῃ ἃ ιὐαψϑ, ᾿ιὰ8 ὈΘ6ἢ Βῃοψῃ ὈΥ ΕἸΒοἢ.. Ῥχοὶ. 977. 

4. βαπτισμοὺς ποτηρίων, καὶ ξεστῶν. ἼΠθαρ τψοΣάδβ 
οἵ τπηϑάϑυγα ἤδνα θθθη οορίουθβὶ)γ 1]υβἰχαίοα Ὁγ Ὑγεἴβ. 
Τὸ τᾶν 6 βυβῆίοϊθηί ἴοσ {Π6 βίμάδηξ ἴο οοηβιῖ 56}}]. 
1δχ. ΟδρΌ 61} γϑηάθιβ βαπτισμοὺς, ποί ἐσαδἠΐηρδ, 
μυὶ δαρέϊδπιδ, ΕἾΤ (βᾶγ8 ᾿.6) 1Ὁ0 Ὑἃ8 ἢοΐ δ ὀγά ΠΑ ΓῪ 
ΜΔΒΠΙ ΠΡ [ῸΓ ΟἸΘΔΏ Π6858, θὰ ἃ τοὶ Ίου8 ΘΟΓΘΙΔΟΗΥ. 
Τρδί, μούανογ, πιᾶὺ ὃς αιυοϑιοηρά. [0 566 ῃη8 ἴο ἤδνθ 
Βοθ ἃ ψδβῃίηρ' ργδοί86α ἔγοῃι οἰ θαη] 688, οπ]οϊ πὰ 
Ὀγ ὑμαῖν γε ρίοη. Βαΐ βιιγεῖν, θνθιγ (πϊηρ ἄοῃα 06 Γ 
1ῃ6.1468 οὗἁ το] σίου ΟὈ] Κα Ίοἢ 18 ποὺ {Πογοοσο ἃ σθ- 
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Ημὶοαβ οεγοοην. ΝΟΓ νψ88 ἐΠι18 οἰθβη 685 οοηΐηοᾶ 
τὸ ἐπ6 7ενβ, Ὀπὶ Ἔχιθδβαθά τὑρ (ῃ6 Ἐργρείδηβ, δηὰ ἴο 
τοοβί Οτθηΐαὶ δε] σΉΒ. ὉΠ ὁ 

4, χαλκίων. ΤΠ]8 [5 οσαμέξομδίῳ βα]ά. αγέϊοη νϑ8- 
586}8 ἅγθ ἢοΐ πηθη(οη66 ; ογ ἐῤοϑο, [ἢ δυρροβεά 19 θ6 
ΡοΙυἱεά, ψογ ὀγοΐεη. (Εόοθοηῃ. δὰ Κυϊπ.) ὙΠΟΙΘ 
19. 8 ΡΒβΒεθρ [0 ΟἿΓ ρύθϑθδί ρύγροβα ἰῃ Ηεγοαοῖ. 4, 87. 
(6 ξέρσγρι[15), ἐκ χαλκέων ποτηρίων πίνοσσι, διασμέων- 
τεῷ ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν. Μιάς εἴ δεᾳᾷη. Τῇ ἀηποέοπέθ 
πηϊυογδαΐίν ΔΡΡΘαῦ (Ὁ πᾶνα ὈΘΘῊ νΘΕῪ διὐυβηζινα 0 Ε{ν}8 
δογί οἵ οἰθδη!ηθβ8. δὸ ἴῃ 8 ΨΟΓῪ ΒΌΠΠΟΙΓΟῚΒ Ῥαϑδᾶρθ 
οἵ Οὐβίθβ 8ρΡ. Αἰῇθη. 967. 5. θῇ θγα ον γΥ υἱδηϑιὶ 15 
οτάοροα ὅο ρογίογπι [18 οἷξος, αὐτομάτως, ἔγχει κύαθε 
σου σθ ἡ κύμξ λίαν νίϑουσα σεαυτήν. Ηρτα (ἰΔεδυθο0Ὴ 
ἰηροη!ΟΌ ΒΥ ΘΟΠ) οί ΓΟ68 λινίξδου συ σεαυτήν. Βυΐ 8 
οτποηἀδιοη τΉΔΥ 06 ἱππρτονυθῆ, ΒΥ ΒΠΠΡΙῪ τι τηρ λονίο 
ξου σεαιυτήν. 

. 4., καὶ κἈνινών, ἱ. 6. ἐνἸοίεία, Ὑ ὨΟΝ ΟΓΟ ϑο:} ΠῚ 
ἰκὸ οὖν σορήα. οι τἰῇ8 ΠΡΌΓΡΥ ἩΠΙΘΒ τεαυὶ 
τοὶβ ρυγρίηρ τῖρῆς Ὀ6 οοπέγδοίο, να δο (οἷά ἴῃ ἃ 
ἘλΑΌΙηΐΟ81 ποτ Τα 64 (οἰϊπι (16, 1), οἰ ὃν Ἅ͵ε:- 
ϑίεπι δηὰ ἢοβθημηι θοῦ : Οὐηπα ἱπδίγαβιθηΐυτη δὶ 
τἰξυπλ Θεοὶ τησηάιυτη, οχεορία πηθηβᾶ ἀυρ]ςαιᾶ. ᾿ηϑὲγπς 
τηθηΐδ ᾿ἰρῇθα αἰδηἀοπϑτη ᾿ηππ ἀ θπὶ σοηίγαβυπέ 
Ἰοσίυ8 οἵ βδροῃμάβ, δκ 4110 ἔγίσυοει δ ρ61}6 μἱβεὶβιε 
ηυοά εἱ [ἃ ρεγίβοοσι, υἱ ἔγίσαγε ἤθη να] ϊῖ, σϑιδ τη μοῖ- 
Ἰυζίοηΐϊ ΟΡ ποχία διιηῖϊ. 18, ὅ. [,οοΐυ8, εὐ ᾿ΒΗΪΧΕΒ δϑὶ, 
ΒΟΙΑΪΠπ8---ἰ τυ 885 68{---(6(4ἃ ἴτοπ Ποβοθηδ).) ἐδ 
αύδ5ι νο] δοάδεθι, νοὶ βἰοϊογαῖ, νοὶ 86 γροϊ δνογαῖὶ αὐ 
φγοῆανίοβα, ἀυΐ. τηθηβίτιοβα, δυϊ ΡυΘέροτθ, δὺς Ἰθργος 
65--“Ἰτπ θη ι|8 Θγαΐ. : 

9. καλώς ἀβθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τ. ΘῊΙ ὙΒΟΓΘ ἰΒ τη δῇ 
ἃ βογθραποῦ ἢ {π6 ᾿ῃἰογργοίαιοη8 οὗ (οπηηθηξδῖοσα 
οἱ {{Ππ|8 ραβθασα. 1 σῃηοί Δρργονο οἵ Ηδβεμποηα Β τὴϑ- 
ἐμοά, νο ἰαἶκ68 1ἢῆ6 τυνογὰβ μη ογγορδινον, πον οὗ τὲ 
ο[ Ῥοᾶγοο δη οἰἤϑγβ, ννῖῸ δοραγεία ἰἢς καλωώς ἔροσζη 
ἀθετεῖτε. [1 ταῦμϑν δοοϑάδ ἴο 1Π6 ἱμπέθγργείδεθη οἵ 
ΟΙα86, (δαρῦ. δνακοῖ. Βόβθῆιῃ. δὴ Κυΐποοϊ, γῆο 
(ἀΚὸ καλώς }6᾽ απέϊρἠταδιη ἸΓΟΏΙ Δ] Ϊγ. 8611 σδῆποῖ 
ἌΡΡΙΟνΘ οἵ (ὐλιηρθθ}}}ε ἐγδηϑια θη, “γὸ 7μεῖρε τοοῖέ ἴῃ 
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δ ΠΟ  πρ." Ιη ΘΓ ΟΦ ἰαησαρα 6 56 4 ΒἰΤ0 1} 
νοΐ, ἘΠ} 8. δἰ] 4Γ ΔΗ ΡΉΓΑΒ18; δ 1Π ῬΉΓΆΒΘΟΪΟ 
ἴοο γαγαδέϊαν" το θ6 βι140]6 ἴο δὴν ἔναηξίαἐϊοη, ἐβδυ τὴ 
ἔς νου] ὕ8 τ1ῃ.8 πιοβί ᾿ἰύοσαὶ. ὕσπιεν τῃ 686 οἰγουῖη. 
βίδησοβ  ψουὰ ἄορι {Π6 »γμάδηέ νογπῖοῃ οὗ οά- 
ἀτίάρε, “γου ζαϊγίν τλακα νοϊὰ 1Π6 σοιηιπαπαπηοπίβ." 
Βοζγ 86 ποτὰ ζαϊγέν {Π676 19. ἃ δέ] αν ἈΠῸΡἢ ΓΒ δ. Ὁ 

11-.18. ἐὰν εἴκη ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρὶ, Κορ- 
βᾶν (ὅ. ἐστι, δῶρον) ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ἀφεληθῇς, καὶ οὐκέτι ἀφίτ 
ετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τώ πατρὶ οἰὗτοῦ, ἢ τῇ μητρὶ αὐτοῦ, 
ὕροη 1818 ἀἰδραϊδά ρεββάρβ γ. Οβπρ06}} Πα8 ἃ νΘΥΥ͂ 
Ἰοῦρ; δῃά δΐθ ἀπηῃοϊδθση, ἴῃ ΨὨ ἢ 6 ἢα8 ΘΑ ΟΓΑΙΟΙΥ͂. 
ἰγϑαϊθα οἡ {86 βιιθ᾽θοῖ οὗ οογδαη, κηα ἢ88, 1 (Π]ηκ, 58- 
ἀϑϑθιοίου!! ἤμθρας ΟἿΓ ὀοϊπ 00) νογϑίοη 0 ὃ6 ΘΓΓΟΏΘ- 
ου5. ἴ 888}} βοϊδοῖ ἢϊ5 τησδὲ ᾿ρογίδηϊς οὈβόγνδι οἕθ, 
δηᾷ Ἰῃθη 508] οἱ ἢ [8 ἰΓϑιιϑἰϑίοη, ἡ σ ἢ γόργοβαπίθ 1Π6. 
{Γ16 56η86 οἵ [18 ἀϊῆσυ]ς ν ῦβα, ᾿ 
“ΦἘογ ἢ ᾿Η υϑεέγάκίοι Οὐ Εἢ 8 ρά558ρ6 16ἴ υ ἢγϑὲ κὐἐδηά 

ἴο {π᾿ ρΡῆγαβο, ἐξ 5 οολδαμ. Α5 οὐγϑαη ἴῃ {χα οτἱρίηαὶ ἰ5 
Βοῖ δοσοηγρβηϊθα νἱτῇ τἢ6 βυ θϑίδηςινα νογρ, 11 515 
βαίίον {Π8Ὸ πηροτῦ οὗ (Π6 ῥρϑββαρθ ἴ0 βυρρὶγ ἰΐ ἴῃ (ἢ 
πωρογδέίγα, δθ ἐξ, ἤδη ἴῃ (Π6 ᾿πἀοδΈννε, τὲ 5. ΤΠ 
Ἔν [ἢ 6 ΠΊΔῊ πιϑϑηΐ [0 640, [{ 15 ανἀ6πὲ [᾿δὲ, ΒΥ 1᾽6 
ται οὐ νογάϑ᾽ βροοϊβδά, {η6 {πῖηρ 88 ὁπ, δηὰ Ἠθ 
ψὰ8 Ὀθυηά. ὍΤηθ οχργϑϑϑίοη, (πογοίογο, οὐρῆς ποῖ 
(ὁ ἑεηρὶν {πδὲ ἴῃς ΟὈ] σαϊίοη 84 θοθη σοηϊγαςοίοα δ6- 
ἴοτο. Βοζαῦ, ὙΠῸ 88 ὑδθη {Ὁ]ονθά γ᾽ πηοϑὲ τηο- 
ἄδττι (τα βίο, οὐ αὶ ἢ ἱΠΒΕΓΌ Ωρ (ἢ 6 νοῦ 662, ΗΘ 
ουσδε ἐποσ, ψ ΗΝ 1Π6 ψυϊρδέθ, ἰο ἢδνο ἰ6Π} 1Π6 ε}11}ρ- 
518 ὈΠΒΌΡΡΙ 64, οὐ 9 ἢανα βαἃ δέ, οὔ εδέο. ἸΚορβᾶν ἰή 

-8 ϑιγτίας ψογά, ψῇῃίοῃ [18 Ενδηρθ δῖ, ψἢο 614 ποῖ 
τὶϊ6 [ἢ ἃ σΟΘΠΙΓΥ ἩὮΘΓΘ (Πδὲ ἸΔησ Δ ρΡ6 788 Βροθη,; 
ἢδ8 ΘΧρ] απο α ὃν [ῃ6 τεθεὶς ψογὰ δωρον, Δη6 ϑ,ρη 65 
Ὦδγο ἃ »Ἱ τηδάθ ἴο αοά, οΥἦ α ἐλέηρ ἀευοίεά. , 

. “ Τῃδε [Π6 ἀοοσίγιηο οὔ Πὸ ῬἬΔΥΙ5665 Ἔχίθηαρά [Ἀγ- 
μον {πη ἴο τϑίθαϑα {π6 ἢ] ἤρομη (86 ἀυγ οὗ βυρ- 
Ῥογίμηρ; ΠῚΒ Ῥϑγθῃ (8 : ἼΔΥ, (πὲ 1 ἜΘχίθθἀθά 80 (ἌΣ 85 
ἴο' ΓΙ δ ὉΒάΘΓ 45 ΟὈ] σαι Ποΐ 10 58 ΓΕ 
θην, 8 51}}} ρῆήογο ονιἄθης ἴγοηιὶ ταὶ 15 ἐοῖς ΒΥ 
ὅι. Μααν, “ Κο δεβδν ἀἷπε πὸ πῖον ἐο (ὁ ομρ ἐξ ον ἠϊα 
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αελον ον μα πιοέμεν. “ΤῊ Ρἰδί εἰν οσρύθββοβ, μοί ἐπδὲ 

[6 ἰ5 δἱ ρου ἴο ἄο ῃοιῃίηρ ἴον {π6 8}, ιἴ 6 οἢυ5ε 

ἴο ἀο ποιῃίηρ, Ὀαὲ {πᾶΐ δ πιιβὲ ΠανοῚ ἀἴζεν (ὁ δυρδῖΐ 

ἔον τἤδα, 1 πα ψουϊά. Α τδῃ 15 ἴγθο, 0 ἴὯδΔΥ 60, 

οὐ ποῖ ἀο, δ 6 ρίεδβεβευ Τὴβ γ͵δ8 ποῖ [86 οϑϑθ. 

ἯΠ6 βαῖηο δοί ψῃϊοῖ δυρογβοάοα {π6 οδ]ραιίοῃ οὗ {Β6 

ὁουππαηάηιοηξ δγουρμὲ μἰπι ἀπᾶογ ἃ οουπίοσ οθ]ρα- 

ἔοι, ας, δοσογάϊηρ ἴο Ῥματγιβαίοαὶ ἀοςίγηθ, Π6 

τρᾶβ 1648 αἱ ΠΙθοτν το ἱπτίπρε ἴμᾶπ ἐνογ Β6 μδα ὈΘΕΠ᾿ 

ὑὲ τ τοραγά ἰο (πα ἔογιμθσ. ΕῸΓ ΠΥ ρϑγί, Ι ἀρστθο 

νυν ἢ (Πο86 σψο {πῖηκ ΠΕΡ (6 Ἔχργθβϑίοῃ Ψ ΏΙΟΒ 1 

Βδνο τοπἀογοὰ, δὲ ἐξ ἀουοίε, τολαέευεν ο΄ πεῖπε σπαέξ 

»γ 97Πὲ ἐλεο, ἴπ6 βοῃ ἀϊά ποὶ ἀἰγοου Υ χῖνο, ΟΓ πιθδῃ (Ὁ 

σῆνε δὴν τπίηρ ἰο αοά;" Πα ΟὨΪΥ ρῥγθοϊυάεά Πεπιθ6} 

ἔγωτα ρινίηρ δηῪ τοὶ !οῖ το [8 ρᾶγεπίβ. ΕῸΓ 1 ἢΘ 

«᾿ ου]ά αἰογπαγάβ τορϑηΐ οὗ [18 ταβπαβθ, δηὰ ΒΌΡΡ] 

{τὶ στ δὴν ἰππρ, μ6 μά ΕΥ̓͂ (γαῖ 1 πΊΔΥῪ ξεὺ 

εν δηΐυδ!ν ἀσονοίίπρ 1ἴ ἴο Θοὼ ξῖνοα, βδοσογάϊηρ ἴο 

{8 Ῥματγίβαϊς ἀοοίγίπθ, {πΠ6 βαογθὰ ἐγθαβαγυ 8 {Π|6 ἴο 

τος] δαί ᾿. Οτοξίυβ 8 οὗ ορὶπίοῃ, (παι [118 σἤδῃσα οὗ 

δον δηΐυδὶ ῥγοῆς ἰο {86 ἰγεάδβυγυ, πῃ ϑγθοῦ [86 Ὀτίθϑίβ, 

8141 τΠ6 Ἰοδάϊηρ θη οἵἉ ({6 ῬΏΔτ8666 δά [6 τὴ8.- 

πϑεεχοιηδηΐ, οοὐἰγθυϊδα ποῖ ἃ {Π{1|6 ἴο {Π6 Θ5ί8013}- 

το τε οὗ βυσῇ ἱπιρίοιιθ πηᾶχῖπη8. ὙΠῸ σψογὰβ ἐμϑεο- 
ἔοσ δ, δὁ ἐξέ οογδαπ, οἵ ἀευοέοά, ἰηνοῖνα δῃ ᾿Παργοσοδο 

ἀρϑληβὶ Πἰπηβ6}Ε, 1 ἢ6 85}4}} δνδὺῦ ὈοΒίΟΥ δὴγ (δίηρ; ἴο 

τοῖλῖονο {Π6 πδορββί 168 οἵ μἷβ ραγοηί8β. ΒγῪ βαγιήρ 80, 
1 νν88 ποὶ υῃάογβιοοά {πα Π6΄ ἀδνοίορα Δηγ ἰπίηρ ἴο 
οα΄, Ρυϊ {μαὶ Βα Ὀουηὰ ᾿ἰπι86 1 ποσοῦ ἴο σοὶ] ονα ἢ15 
Ρααπίβ. Ὑῆι8 αἶβο, 16 δέον Ὀἱπαϊηρ' μπλθε }  πανὸσ ἴο 
ἀγίηξκ νίηο, ἢ ψ85 ἱπἀυςοά ἰο ἀτγίηἰκ 1, 6 Ὀαοσοβδιηδ 
Ῥοτ βδου!θρίουβ δηὰ ρΡοαγοὰ ; βδογ]ορίουβ, ὑθοϑθδα 
{π6 νὶηθ να ΠῸ ΒΟΟΏΘΓ (αϑοὰ ὃν ἢΐϊηπι (ἤδη ὁ τα 
ΒΒΟΓΘΑ ; ροη]υτγοά, θοσαυδο ἢ πδά ἐέσκεε ἢ18 νοῦ: ἔοσς 
βΒσἢ ἐδοϊαγαϊίοης ψοῖο οὗ [86 πδίυτο οὗ νονβ. [1{ 
ΒΡΡΘᾶΓΒ ἔγοιη Μαϊπηοηΐάθ8, ἰδῇ {π6 ἴθτ οδῖς δὲ 
Ἰδηρῖῃ ἴο ἀδηοίθ δὴν {πίηρ ῥτοῃιθι6.. Τὸ βαν, 1 18 
οοΥδαπ ἴο τη, 185 ἴ0 880, 1 ἀδγθ ἢὨοΐ 868 1 ; 10 τη 1ΐ 
18. 4}} 0Π6, ἃ8 τπουρῇ 1 ψογο σοῃδρογαῖθά ἴο αοα. 

15. οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν ---δύναται . αὐτὸν κοιμώσοιι. 
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ΤΠό86 ἰοῤαὶ ἀοδίοιηοης8 γοῦα Ἰηϑι 6 Ὀγ Θοά ἰὸς 
δου] αν ρυγροβθ8, δηὰ ἃγα δὐθιῖγασυ. μου. πδᾶὰ ἴῃ 
"π ρον θα δὐχοηζϑὶ {Π6 Εργρίϊδη8, (ἀοη.᾽ 48, 82. 

ΑΥ̓͂ ΟΙΘ ΠΟΥ͂ ΒΟΟῚ ἴο 06 Δροίβῃθα. (Ὠγίβί ἢθγα 
Ρίαδςσθϑ τ 6πὶ ἴῃ ἰδοῦ ἴγὰθ Ἰισαΐξ το (6 0ενν8. (8 
(Ἰογο. ἂρ. Ε5.) ᾿ 

,. 18. εἰσπορευόμενον. ΒΥ ἃ 511}1|8Ὁ ρΘΡΙΡΓ8918, Χ θη. 
-Ο γε. 1,6, 17. “8115 ἰοοά δηά ἀγίηκ τὰ εἰσίοντα, ἃ58 (6 } 
ἄτα αἰδο οδιϑδά ὃν Αγιϑίοι. Ηϊξῖ. Αηΐδι. “ Τῆηθυρα τ 
18 ΝΕΓῪ ἰγαθ, (ουβαγνοϑ Ποααγ,) ἰΠδΐ ἃ πηδη πηδὺ ὈΓΙηρ, 
Δὰν Ὁροή ΠΙΠ1861} ὈΥῪ οαϊρ; τῇδ 18 ΡΘγηΪ Ιου. 0 ἢ!8 
ΘΙ, οὐ ὈΥ Θχοθδβ 1ἢ {ῃ6 4υληθν οὗἉ ἰοοἄ δηά |1- 

αυοῦ; δηὰ 4 .θὸν τρις πᾶν ἀοηθ τἴ, ΟΥ ρΡγθϑαπηρ- 
[πουδβὶγ οδαἰηρ νῃδῖ νψὰ8 ἰογθίἀάθη ὈγῪ (6 Μοϑαὶς 
αν, ν ΠΙ ἢ 511} σοπιηυθα ἰῃ ἴογοθ ; γαῖ ἴῃ 8}} 686 
ἰπϑίδηδοθ, (Π6 ρο]]αἰοη που ὰ 4γ186 ἔγοπι [ἢ 6 ψιοκοά- 
688 Οὗ 6 Πϑαγί, δηα δ υ8ῖ ρΓγορογι 806 ἴο 1, 
ὙΠ Οἢ 18 81] ον [ογα 8586 γίβ.᾽" 

-. 19. καθαρίϑον. ΤἬΘΓΘ 18 ΠΟ 5Β]1}ρὃϊ ναγιδιίοη ᾿Ὸ (ἢ6 
τοδαϊηρ οὗ 6 Μδ5.. δπὰ πὸ 1{{{|6 ἀἰνόγθν π᾿ {Π6 

᾿ ἀριοιργοίδιοηβ οὗ ἴῃ6 (οιηπιοιπίδίοῦβ.. ΤΠοβα οὗ Βρ. 
Ῥδδῖςο δῃα ΜιςοἢδΔ6118 ἀγα υἱοῦ ἀοβειαΐα οὐ δυΐῃο- 
ΕΙΥ, δὰ γϑαυΐγο καθαρίδοντα ἴο θ6 τεδά. ῬὙβεὶγ ἰη- 
ἐαυργθίδι οηβΒ δᾶνα θ6θη δἰγοδαυ γοίυϊθα ὃγ. (διηρ- 
μ6}}, δοῦυ!]Ζ, δηά δϑίοσγυύ. δαί {πθὴ 15 (ἢ6 οοηδβίγιιο- 
ἰἰοη οὗ καθαρίξδον ἢ ΟΔΙΏΡΒθΕΙ] βαγ8 1{ ἀρτοο8 ψί πᾶν, 
ψεῃ!οἢ 18 (0 Ὀ6 Γαροδίθα ἀπὸ κοινοῦ, θυ {18 σαηηοί Ὀ6 
δαπη 64. 1 τΑῖΠοΓ δβϑϑοηΐ ἰο Καυϊποοὶ, ἈΠ οβθημλ]} 6 Σ, 
Δα οἴδοτ8,. ψ|1ο ἴαἰκο 1 [Ὸγ ὁ ἔστι καθαρίφον, 1. 6. ὁ κα- 
θαρίδει. ΤὮΘΥ ᾿ηίογργοῖ α͵80 καθαρίξδω 5ΒἰΠΙΡΙΥ γεπιουε. 
Βεὶ ἰ( ΠΙΔΥ ΠΟΙ ᾿οἰοβεὶγ θ6 ἱπίεγργθίεα, ρωγῳ ὃν 
γομιουαί. ἷ 15. (8 ἃ Κιπα οὗ ποιηϊηδίνο δυθο]αΐθ : 
ἡπουσὶι ἀϊδοτγιηρ ἔγοπι (6 (Ἰαϑβίοδὶ. ι.86, ἤθγα 1ΐ 18 
ΨΕΓῪ ΓΆΓΘ ἴο πὰ 84 ρμανἐϊοϊρία αοἰΐυδ 80 διωηρὶογθά, 
ΟΠ ΘΙ ΙΒΠ6Γ (1 ἢ18 [,6Χ.}) ἰγδηβίϑίθβϑ, “" 11 ΠΟΙΏΙη68 86 
θχρυτγρδηΐ 6Χ οπηηΐθ5 ΟἸ0 18. 
Ὁ 922, πλεονεξίαι. Μοἰδιοίη οχρίδίηβ, ““ ἰη) 88 ΓΕ 
ἐδοϊθηάδο αγιϊῆοϊα, διπάλι αῦοηαιὶ οἱ οἰγουνοηίο." 
ΟὐδιαρΌ6}} ἐγαῃβἰαῦθβ, “ Ἰηβαι 0} ]ς ἀδβιγΓ68.᾽. 1 βῃου]ὰ 
Ῥιοίον ουον-γοασλέη 5. 



θὺ 41. ΜΑΈΚ, (ΗΔΛΡ. ΥἹἱ. 

Θῷ, πονηρίαι, τπδ νοϊοηἶα. ΟΑρΌΟΙ ἰὴ Κα τἴ ἴν 
δορὰ [ὉΓ νὶς6 1Π ΘΏΘΓΑΙ. 

ἐῷ. ὀφθαλμὸς πονηρὸς. ὙΠΟΓΕ Π85 ὕδ6θπ δοϊηε ἀἰἶες-: 
Θῃς8 οἵ ορίπίοη Ὅἢ [ἢ 8686 οὗ {μ156 ψογτὰ. Βυὲ 1 
Δ} [Πο0}}η6 6 το Ὀ6] να {Βδι 1 ΠΙΘΔΏ5 δησψ. 66 τὴ6 
ποία οἡ Μαεαίι. 20, 156. Το νψῃϊοῦ 1 δάά, {Πδὲ 1 ος- 
ΟΓΒ ἰῺ 8 Ῥἤγϑίοαὶ βθη86 ἴῃ ϑίγβοξ, δηὰ δδὸ ἘΒεορὮν!. 
925. κ. ᾿ 

44, ἀσέλγεια γ. (ΟὐδιηρΌ6}} Γεπάογϑ, “" ἱππποά είν," 
ἩΠΙοῖ ἰδ ἴοο πιὰ ἃ ἰογῷ. [0 158. σχρίδιπεά ὃν ϑ͵εῦ- 
βίϑιι), ργοέονυυΐα, μεξωϊαπέϊα, νεμέλιοιία. ϑδοι συππηοε.. 
ἰρδηϑὶαῖεθ, ““᾿ηἀοιη!4 110140. Καίποσθὶ, δοψάόνεγ, 
{ΠῚ} Κ8 1ἴὸ ἀδηοῖεϑβ ἑπεοίομέϊα, ἸΠ]υτία αὐ ν18 ἱηπΙ σπῖον, 
4υε ἔδπιεο, ἰοτίιαηθ, σοΥρογὶ δἰίογιιπι τη 8}} δηΐπισ 
ἰηΐδγίυγ ;" δηα οοιραγοβ 8 Μασσ. 4, Φ. Ροϊγὺ. δ,8. 
᾿ 9. τ ον ἘΠ ΓΟίοΓΒ (0 ρννΝ Οὔ 58. οὶ ὦ διὰ 

αοΐῃ. οἡ {Πἰ9 ραϑααρθ. ᾿Αφροσύνη ἰδ ὨΦΏΔΙΪΥ τεξ- 
ἀοτοα απιεπέϊα, Ὀυϊ Ὀν ϑδεισοίς δΔηὰ Καϊηοοὶ ϑοδέενα. 
Κυΐποθὶ αἰζειηρίδ ἴο ρῥγονὸ {ἰὶ8 ἔγοτω δοα ΕΗ οῦτγεν 
φοτάβ 1. ψ ΟΝ 1 σογγορροπάδ ἴῃ (Πα ϑερι. Βυΐξ ἐἐεὲν 
δοτὶ οἵ ρῥτοοῦ 18 ποί πΠ δαιἰβίπείοσυ. ϑοῖπα νυἱόϑδα 
αἴο ποῖϑα ὈΥῪ ἰδγηϑ ποῖ αἰδδίπιΐας 0 16 ρτεδοις 56 
Ἐωρλεηιδηιι. Βαϊ {πὶ5 Ῥεπιοῖρ]θ ἩΠῚ ποὲ ἀρρὲγ 
ἤἦφηε. 1 δοαυΐθδβοα ἴῃ {Π6 86Π56 οί, 88 ΟΟΒΙΓΔΕΥ [Ὁ 
σεοφροσύνη, ΟΥ ΒοῦεΓ- δ: ἀδάηοε : (Πσαρῖι ἴ ἐδηῶοὶ 
δάπιις (ν 1} πἰλμῖῳ ἀρὰς μὴ ἐμὲ ἐξ ᾿ποιλάθα ΘΔΏΥ 1π|- 
τ ΓΘ (695 ποῖ (σποοα σα ἴῃ ἔπ ρτοσδάϊηρ οὐτδαα.- 
το. 85,666 πιοῖὰ ἴπ Ηδιωπησπὰ δὺ. ΕἸείευ; δἰδο, Ησι- 
τ28Π Δη6 οὐδοῦ ἃρ. Κοφοῖεσ. Ὁνθη οὔδοτνοθβ, εἰπδὲ 
ἸΏ ὁπυϊηγαξίηρ (δ ἐμΐηρϑ (Πδ( ἀδδὶα κα πδη, Μαιδθνν 
ῬΩΘΏΓΘΩΒ “ευεη, Μασὶκ ἐλγέεεκ : προ, Β6 δλγα, 
ΤΏΔΥ 6 δοςουηίοά ἔος ἔγοιη 8 σοιυρασίδο οἵ ἔνε “τ. 
τοὶ νἱσθ5 οὗ (6 96 »)85 ψτἢ (ἤοπο οὗ ἰἢ6 Βοη;αμα. 
Βυὲε πείέλεν Ἐνδηρο δι, 1 σοποεῖνο, ρεούοδβϑε ἴο σὺ γῈ 
ἃ οοπιρίοείς ἰδὲ οἵ νῖοδΒ. . 

46. Ἑλληνὶς. ΤΠ18 ἀσποίθα {6 στρ ροη, δβοῖ: 188 
σσαπέγν, δηᾶ ὈΥ {δῖ8 ΠΆΠῚΘ Αγ σ8]]6ἀ 8}} ϑιῃςΐι )5 διὸ 
1 οἰδίοχγ ; ἐΟΌΒ.Σ ΤῊΕΥ ΤΏΑΔΥ ποῖ ὕ6 οἵ Θηεοίαι “οτὖ- 
σἰπ, δὰ: δγγίδηθ, ἢ ἢ8. Μεήδς, Ασαθβ, [βἀέβηϑ, 
οὐ Εϊορίδηβ. ΕῸγ ἴοϑα {μὰξ δὰ σοὶ ρεοΐδϑ 1ι::- 



᾿ Κ8Ῥ7, ΜΑΒΕ, ΟΕΑΡ. ΥἹῖ. 6ὲ 

ἀαϊκα, σατο ΑἸ Ἰφή ὉΥ {86 726.Χ7Χ8 ἔλληνες, φῃῇ {ἢ} 
ψγῃοἷθ ψουἹὰ ττδ8 ἀϊνᾳοα Ὀγ ἰμθμὶ ἰηΐο ὅλληνες δηΐ 
Ιουδεμοὴ,. “Τηδγοίοσε ἴῃ. (ἣς δουιρίαγροο ἕλλην. δηά 
ἐθγιὼς ΔΓΕ ΒΥΠΟΏΥΓΊΟΙΒ (ΘΓΠΒ. 8366 Αοίβ 14, 1, ὅ, 
(5) η)α8. ἃρΡ. )Βεῖ8)) Τἢὰ8 ΟἾγϑὲ βῃομνβα τδ4ὲ ἢς 
ὑ͵8 [Π9 βανίοιγ, ποῖ οὐΪγ οὗ [86 {6 ν8, Ὀυΐ, οὗ ἐῃς 
ψ ἢ οΐα πη γάσθ, ὃ. οαγης Βοίῇ δῇ ἰΔ4οἰδίτουϑ νο- 
δῆ, Δλη( 7υ81 δεν (Πα (νθγ. 3.) ἃ ἀθᾳῦ δῃὰ ἡμπ|8 
Γ8}),. ΠΔΙΏΘΙΥ 8 δίμοῖδί, ψῇο, 88 ἢ) 88 ᾿πρραθὶς οὗ 
καςδινηρ ἰβοίγυςοη, οοὐ]ά οί θὲ Γεςκοηρθα ἐλ (ἢ 
Ἡμθαθοι οὐζηοε οὗ ὧθνν8 οὐ (ἀδπίϊϊθ, (7 8[8.) 

84, κωφὸν μογιλάλον. 1Π6 δθ8, (ομηπιθηίφίοῦν 
ἀρᾷίοῳ {μ81 1{ 5ἰπηῆ68, ποῦ οπθ ἀμηιῷ θ.πι [ὶ5 δὲγἐῇ, 
δὶ φῇς ψο δᾷ ὈδοοΙΏΘ 80 Ὀγ ἀρεϊεηέ.. Εοζ οὐ 6 Ὁ» 
158 ἢθ σουϊᾷ ποῖ αν βροκθῆ, ὑπ 088 Φ ϑιθροβςε 
1τη8 ἴδοι! οὗ βραθοῦ ἐπιρατίθα ὈΥ 8 ἀϊγθεῖ τηΐγαςοϊο. 
ὙΜί8, ᾿πά 664, [ ϑῃου ἃ ποῖ Ὠθαίίδίο [0 Β0ρροβδθ, 'ψ61ς 
ἀξ ὨΘΟΘΘΒΘΙΥ Σ ὑα! 10 15 Ποῖ, Τὴ ψοζὰ βρη 1Ώ 68 Ωηρ 
ἌΝΩ 88 8 πημραϊηχθηΐ [η ἢΪ5 ΒΡΕΘΟΪ : ον ἰδ 
κιέσὶνξ ΠΑΥ͂Ε ἀτίδθη. οπι ὙΠ81, 15 ς8}184 8. ἤοξ, ΟΣ Ο͵οος, 
Ῥζοάμροίηρ 8 βψθηρ; οὐ ἴσοι (ῃ8 ἰοσρρ Πρίηῃρ 

Ἠ( ἈΚ ΒΟΙῺΒ πῃϑιῦγϑηθ μανιηρ Ὀθοορ Γρ4. ᾿ς 
ΕΗ. έο ἐϊσά. διηαν ΘΧΡΓΘβϑίΟἢΒ.  ΟΘΟΠΡ ἐπ (δ 

δδίοῃ! τη ΐοσα. Ρ]υϊαγο ἀπὰ ΑἸοχαηάοσ Αρᾶ. 
(αἰραᾷ ἢγ Ἦ οἰ.) )οίῃ (μᾳ νογάβ κωφὰρ δηᾷ ἄλαλφρ,. 

ος, 88. ἔβᾳλᾳ «οὺς δακτύλους. [ζ δᾷᾳ8 ἤαδῃ ἱμαιγαά 
αἴῳ ζφαμβ ἀἰά ποΐ ἢ648}: ίπι αὐ ἃ τοργά,, “μους 
ΡΣ 9890 ΒΗ φράσας. ΕῸς ἰ{ ἰΒ οἷθαγ (μ8ι (ἢ 
φιεϊϑαοι οὗ ἰχἱϑ ἥτιρθτβ, δηᾷ [88 5ρ|{{|6 οἵὗἉ Πῖ5 ἰοηρι), 
οφῳιεθυϊοα ηοιπίηρ ἰο ἴῃ Βοα!ησ, Τὸ (δὲς [δ τηΔγ 
δε οἰποινλιθον ἰάρνμα να ἴο δδονν ἐνον ἢ γ)8 ᾿ Δ 
θομβρθ ὃν οθφ ταῖρι ροψοῦ. [0 μαϑδβῶβα ὁ 
φ8ν» φου!] ἢθ ορθῃμϑε, βηα (ἢ8 Ὀαηά οἵ ΜΝ ἰοῃρυδ 
ἰφοφοᾷ. Βιι ἴα ἀδοίαγ (δ [6 76 ΔΒ Ὧ0 η90684. οὗ 9Χ- 
{εγηδὶ οἷρῦφ ; ον [1 τχᾶϑ πιϑηϊθϑέ [9 [ἢφ φ6Θη865, (δ, 8 
ἴ58ῃ ὙΠῸ 6] ἤθοη ἀοηῖ δηἀ ἰοηραρ- 64 5 ἀρ Ὺ 
ταρογαγοά (88 ρα οὗ Ἠθατίηρ δῃᾷ δρμεβΚίυα, 
ΟΗΡδι βθφη)5 ἐρ βᾶάγθ ἀρῆς ψῇδὲ, 86 (ἀἰᾳ ψι (0185 ἰη- 
ἐπί, βαπιοὶν, ἐμ8ὲ Βα αὐἱρὰς τοῦς {Πφ ςαἰαπηηγ οἱ 
(δοδᾳ δ Πιδὰ φαλᾷ 840 ἢ6. ὙΓουρδί τ γαοίθβ ὮῪ (89 



64 31. ΜΑΕΚ, ΘΗΑΡ. ΥἹΣ. 

αἱὰ οἵ Βοοίζεδυῦ. ΑἹ] ταῖρι! {ἢ π|8 8566. 1η8ὲ ἢ6 ἯΟ 
ἴῃ {88 β'ρσῃϊ οὗ [6 πευ!αςα 6, νοΐ [6 1856 οὗ ΔηῪ 
1Πποδηςϑεοη οὐ τπηραϊσατιηρηΐθ, 8η4 [ἢ 8016 γοϊ θησθ ἢ 
[Π6 δϑϑἰϑίδῃσε οὗ εἰ ΑἸΠΗ ΡΥ, ὈΥῪ οπα ψογά. ΟἿΪνυ, 
ἐφφαθὰ, δὰ Ποαϊ]οὰ {6 τη8η, πιυϑὲ Ὀ6 {π6 λει 651 

᾿ Τροιηονοα ἔγοηι 81} σοτηπηαηϊσδίίοη τ ἢ (ἢ6 ῬΡίηςα οὗ 
Βδιποηϑ. (οβθηπ.) ΤὮΏ686 τοιηθα 68 ον ἀθηζὶυ σου ὰ 
ποί, ὈΥ (ἢεῖγ παῖυγαὶ οἰ σδοΥ, ἀνα] ἰο ργοάϊεθ 80 
ποηάογῇι] δὴ εἴδει. Βυΐ Ψ68508 δοσοπηπχγοάαιοα ἢ!Ππ|- 
86 ἢ το [Π6 ψεΆ Κη 6895 οὗ (ἢο86 ψῆο τρις ποί ἱπάἀορὰ 
ἄἀουδε 8 ρονοσ, Ὀυ ἰδηοϊοα βοτηθ 1πέθγηδὶ 5]01 νὰ 8 
τοαυ! ϑι[6 ἴο Ποαίίηρ. ((οηραγα ὅ, 28, 928. δηά {Π6 
ποῖα ἡ Μδίῃ. 8, 8.) “96809 πιοδηῖ, ἰπογοίογθ, ὈῪ 
(ῃ18 συπιδοίϊοαἑ ἀοέΐοη, ἴο ϑαρροτῖ δῃὰ βϑἰγεηρίῃθη [ἢ 6 
ἴδ᾽} οὐ 1πΠ6 5. Κ ἤδη, δηά οἵ ῃοβο ψῆο δα Ὀτουρὶ 
ἢπη, δηα ψια}] ἴο τηαΐα πιδηϊίδοί, {πῶὲ0 [ἢ}18. 881 ἱ]- 
ἔδγοὺβ βονεῦ σδπιθ ἔγοιῃ -ἀΐηιδοίζ, δῃὰ (δὶ ᾿γθϑ! ηρ 
ψου ἃ σογίδιἶν ἔθ] ον. (Καυΐη.) ΟὨγῖβὲ οἴζθη ι1.868 
νΙ51016 8Ιρη5 οἵ (ἢ6 νἱγίι6 Π6 ψουῦά οχοτί. Α8 {6 
Θᾶγβ οὗ (Π6 ἀθδί ἃρρθδγ οἰοββά, ἢ6 δρῃ]168 ἢ18 ἤρόγε, 
ἴο ἰῃπππηᾶί6 {παῖ ἢ ψοῦ ἢ οροη τἤθπ.. ΑΒ. [6 
τοηστο οὗ ἴῃς ἀπ 8668 ἴο Ὀ6 (16εἰ, οτ, ((Πτουρ]] 
ἀγοιρῆ!,) ἴο εἴθανα ἰο {ῆ6 ρα]αίβ, ἢ6 πιηοϊβίθῃβ ἱΐ, ἴὸ 
1πιπτδῖθ ἢ6 ψου]ά ἰοοβα δηὰ γσῖνα ἔγθα τιοξϊοη ἰο 1ξ. 
(Οτοιεῖυϑ ἂρ. ΕἾ6]6γ.) {6515 τι! Πάγον Πἰπὶ ἔγοπη ἴῃ 6 
ΟΓΟνα ἰο 'δνοϊ αἰἰοδίίοῃ, ἱνὰ μὴ δοίη θεατρίϑειν τὰ 
θαύματα, 5808 ΒΒΓΠΥΠΊΙΙΒ: 6190, {παῖ, δ Πάτανίηρ 
ἢπὰ ἴγοιῃ (6 στον, ἢ6 τὐρῆξ τοπάθγ {πἢ6 πιοάς οὗ 
σιΓα τποΓα αἰ β| ΠΟ} ν 81 016. ΤῊΣ ἐστέναξε 51:5 Ἐ}Ώ658, 
“ἢ Ὀεσδϑι θα ἔοι ἢ} πηθηΐα]ὶ ργάγογ ἰὼ αοὐ, ποὲ ὁχ- 
ΡΓοβϑοά ἴῃ Ψψογαϑβ.᾽" 

85. ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης. ὅ80 Ηροβοά, οἰδ4΄ ΒΥ 
ΘΟ ον ρ. Κοσοθογ. [{|γϑαυθηςγ οὐδγ8 οἰ θα νῃογο ἰῃ 
{Π|18 Βθη86. δ δυβηθῦ σῇ Πουἱ ΓΘΆΒΟῚ ἱπίογργαίβ {ἢ 18. 
ποτ τοίδρῃογί 4 ΠΥ, γοΐογγηρ (ο Ιση. ἴῃ ἤετοὰ. 1, 
8,06. 11 τηϊϑίδκο ποΐῖ, {Π6 ψοσγὰ πηυϑί: λθρ 6 Ὀ6 1ηῖ6Γ- 
γοιρα ρἠγεϊοαἰίν. [πὶ [Π6 ἀἰβογάογ θα πιϑδηῦ {8 6Γδ 

158. γ6αἱ δοπά, (6 ἰοηρὰς Ὀαιηρ {6 ψ] ἃ ΠΙραίι6 
οὔ βεϑβῆ. Τῇ ρῆγαβα τῶδυ ὃ6 ἀγίμϑγ 1] υβίγαϊοα ὈΥ͂ 
1η6 ἐΒονίηρ ρ4ββαροθβ οἵ ἔα (α5881.8. . ψυδβείη 18, 7. 



3Τ. ΜΔΕΚ, ΟΗΑΡ. ΥἹἱ1. ΥἹ11. 68 

“(δ ποίπορη αέξο ῥτορίος Πηρυθ ΟὈ]ι σαι ΟΠ 6Πι 
ἔα." Αῃὰά υϑί δῆϊογ: ““ Βαίίιι9, ᾿ἰηριι πΠοα 8 80}0- 
8, ἰοᾳυΐ ρῥγιπλιπι Τςορρὶ!.᾽ Ατίθῃ. 1, 84. τὸ δὲ μὴ 
δύνασθαι φῥέγγεσθαι .ἢ τὴν γλώτταν δεδεμένην ἔχειν. 
ΡΙ]οβίγ. Ψιῖ. δορὶ. 21, ῷ. Ρ. δ1δ. πεπεδήμενος τὴν 
γλώτταν καὶ βοῦν ἀφονίας ἐπ᾿ αὐτὴν βεβλημένος. ΤΠΘ 
βοὺς ἐπὶ γλώττης ψ͵ἃ8 ἴ[ῃ6 Ὠδηγ6 ρίναη ἰοὸ [ἢ6 ἔξσαξμῦθ 
ΟΥ ἐμαρ, ἴτοτῃη 118 “όγηι. ὅδὸ (π6 δομο]δαϑὶ οἢ ΡῬιηά. 
Ργιῇ. 1δὅ, (ἀ6 Βαίίο.) ἐδυστύχησε τὴν φωνὴν, καὶ ἐκ 
5 ἯΣ Ὥν νὰ ἃ τ. δ. ν᾿" 

. Οκ {{|| ρῥίθοηδδηη μάλλον περισσότερον 866 
Μαιίῃ. αν. αν. 8458. δΔηά ]Ραἰαϊγαί 1ἢ ἵμ.1. ἥ 

ΓΗΑΡ,. ΥἹἱ1]. 

ΨΈΚΒΕ 2. σπλαγχνίξδομοαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ἰ. 6. διὰ, 
ῬΓορίεσ; 4. ἃ. “ ΠΗ σΟΙΡΔΒβίου 18 δχοι (οὶ Ὀγ,᾿ ὅις. 
Οἱ [6 νοῦ βε6ὲ Μαί(ἢ. 9, 86. ' 

4, πόθεν δυνήσεταί τις, ΟὨΘ6. δ80ο ἴπ6 ΕἾ. ο".. Ὡδὲ 
ἐπ᾿ ἐρημίας. δὃο ΡΙαῖο, ὕομ). ΑΡ. ΑἸἰδπδῃ. ῥΡ. ὅ. Β. 

11. ἤρξαντο συξητεῖν αὐτώ. ὙΠῸ -ψογα Ρῥγορθιὶγ 
βρη ῆεβ υἱοϊδδῖπι ἐπέθνυοραγε; Δα Ὀδοδιι86- [Π6 δῃ- 
αοἰθπέ τηοάδ οὗἉ ἀἰϑρυίδίίοη τγᾶβ ΌΥ φυσϑίίοη δηὰ 8η- 
ΒΨΘΓ, ὮΘΏΟΘ 11 ἀθηοίθα ο λοέα αἱδρπέαξίοη. (ἘοΒΘΏΠ). 
δηά Κυϊη.) Ηδρφησο Ατιβίοι δ ϑηιπιοσαῖθβ δυλοηρ ἴῃς 
ΒΟΡὨ81η8, πλείω ἐρωτήματα. 
ιιῷ, ῥβμ οϑθν᾽ ἐβυθδι ων πνεύματι αὑτοῦ... Το [1,Αἰϊῃ 

Ροοίβ 88, διμδρίγία ἀμτὶέ αὖ ἵηιο ρεοίογε. (ΒοΒΘηπ,.) 
Κυϊηοοὶ, μονονοῦ, σορασγαβ {86 ψοτάβ 85 ἃ ΗΠ ΘΌΓΟΥν 
ΡΙθοπαβη). Τί 18 ἔοσ διὰ τ. , ἮΝ 

12. εἰ δοθήσεται. ὍΤΠ6 εἰ [5 δορά Κα {π6 Ηφοῦτγον 
ἘΞ ἴον δὲ, τ Ἐὸγ τῃ6 Ηδργονβ, ἴῃ ἀθηγίηρ ΔΏΥ 
(ϊηρ ψΊ ἢ. 8η. οδῆ, ιϑοὰ Ὁ, ἴῃ αὐγὴν δ᾽ ὉὩΝ, 
ἴῃ ψοϊοῦ Γογεηδ5 {ΘΓ γα οπ δα ποη υἱυαπι, ἨΘΉ 
Ε7Ὸ ροέθηδ εἴουα, ἀῃὰ βυο ΠΚ6, ἴο θ6 8ρρ]16α δς- 
σογαϊησ ἴἰο {Π6 αἰρηϊίν οὗ [86 βρϑακθσ. Εἰ πᾶυ, 
ἐπογοίογο, Ὀ6 ΨΘΓῪ ψγ6}} γβῃάογοά, ποῖ πουεγρ] Τὴθ 
ΟΥΓ. ἢ88 Νν, ποη, 866 ὙΥΒΌΥ ἀρ. Ε]5]6γ. ἱ 

1ὅ. βλέκετε--- Ἡρώδου... Μαίίμον. (16, 0.) πϑιηεβ 



θφ4 ΒΤ. ΜΔ4ᾺΕ, (ΒΑΡ. ΠῚ, 

{8 Ῥἢδεγβθοβ δηὰ ϑιεἀάδυσαεβ, μου Ὡϑλ τσ τηδπ- 
(ἰοὺ οὗ Ηεοτοά. Μεασζῖκ, νβα ομτία {Π6 ϑδεάάιιςθεδ, 
δ ἡφιηρα Ηοσχοά, δὰ ἀουδέϊοβα ἢ ᾿πὶπὰ, δεδίος 
Παχγοά, 18 οοωγ ἐΐονα απά αὐῤεγοηές, [6 Ηοροάϊδη. 
11 ῖ8 ἐἰπογοίογσθ βηαυϊγοά, ψἢγ Μάγκ δυδ)]οίπβ Ηογοῦ 
δοά {πῃ Ἡβγοάΐ8ηδ ἴο (Π6 Ῥβαεινεεαὶ Βοδροὶ Πακ 
56}} οὐβογνϑ, ἰπδὲ [Π686 δά {Π6 ἰθανθὴ οὗ Πυροοείϑυ. 
Ἠεοτγοά (σἢο 15 οδ!] δὰ ἴοχ γ [ωΚ8 18, 31.) πορεὰ 
τῇδέ 168}, ν ἤδη Ὀγοιρζ σδρένο ἴα ἰλπ, ψου]ὰ 6Χ-- 
ὮΙ ἃ τηῖγϑοὶθ. (Κοβθηιῃ.) 
ς 17. οὕπω κοεῖτε, οὐδὲ συνίετε; Ν είβ. εἰίεβ (Ις. ἀθδ 
Ν. })ὴ.8, 94. ““Οιυφ διιίδπη 1ῃ ἢ18 νὶβ ΠΘΟΓΏΙΏΙ ᾿ῃδἱξ, 
(01 1Π|6]]ΠΠ|ρϑι οὐπὶ σορηογο.᾽ἢ 

19. ἄρτους ἔκλασα, Ὀγοκε δηά ἀϊδϑιγιθυϊοά. ον ἴῃ 
{Π6 νοῦ κλάω 18 ἰηποῖοηΐ ἃ ηοίίοη οὗ αἰ σέγὶδιωέξίοη; 
ἈΔΊΠ1 (οιχ..11, ΦΦ. 80 [5. 48, 7. ΕΖ. 18,7. Τδυ8 
ΨῸ δᾷγΥ, “1 δνα ποί ὀγοζαξ Ὀτοδὰ," ἴαγ ϑαΐξξη έ. 
(Κυϊη.) ΤὭργο 18 αἷδο δῷ δ]υδβίοη ἰο (Π6 {ἰ] ἀπά 
Ὀεί16 Ἰοανεβ οὗ ἰδ ζθννβ, ὙΠΟ (85.1 Βοίοσγα. οὔ- 
ψ6γνοα) γεγο Ὀγοίθῃ, {κα Ὠϊδβουϊξ, ποῖ ουϊ. 

Φῷ, ΤῊΙ8 ϑίογσυ, Μδικ [88 αέαμ ῃοξϊοε. 1 βϑϑιῃβ 
ἀουθεῖθεββ ἰο πᾶν θη ἡ ογἢ γεςογάϊηρ', ΟἹ δοσουηΐ 
οὗ εἴα διηριίαῦ οἰγουμβέδηςοθ οοβ) οίῃθαὰ ἢ 1. 
πιο] ΔΓΘ 5ι1|8Ὁ 10 Βοβα ἑοιης πὰ ἢ, 81. 
. Η8. ττύσας εἰς τὰ μμασα. δ66 (18 ποΐδ οὨ 7, 34. 
δοιηθίῃιπρ᾽ 1185 18 θαγγαιθα οἵ ν᾽ οβραδβίδῃ, Ὀν. δυθέ. 
νη. Ναβρ. 7. (εἰϊοαὰ Ὀγ 15.) ““Εκ ρμίορε ΑἸοχδι.- 
ἀγιηά, φι!ἀδηὶ οευϊογασι (ΔΒ6 ποίιθ, σεπτα 6)1.5 δά- 
ναϊν!, Ρουθ άϊ τι εδϑοϊ(δί15 ἐχροθσοῆθ β παι, ρΓ6- 
Ὁδδδίυρημο ῬΓΙΠΟΙβοῖΒ, υξ σ6Πη85 δε οευϊογυ ογῦδδ 
ἀϊρφηαγθῦιγ ΓΟΒΡΟΓΡΈΓΘ οΥὔἱ8 εχορετηεβίο. [μὰ 7θ8- 

᾿Ῥδδίδδι8 επηοία ΤΟρπηδ 5.09 ραίογε πϑέυδ, ἢθς αυἱο- 
8 Πλ ὉΪΓΔ ᾿πογθή 0118, ἰδεΐα 1ρ56 νυϊίυ, εαγοοςᾶ, αὐ 
δαίδδξ, τ πΔ}1η.6, Ἰυ58α ἐπχβοηυΐίῃν : βίας π εῦθοῦ 
τοϊυχὶς ἐϊ69. ὙΠῸ (οι δηξδίοσα ἤανα ΟὨὈκογνο, 
δαὶ [86 πΠοῖ6 οὗ ἐπεί δῇδὶ ψὰβ τπαάδ. ρ, διὰ {δὲ 
[ἢ6 δρθοοίδίοτβ στ γα ἀθεοϊνοα ὈΥ ἃ σο  ] υδῖνε ἔγαυὰ οὗ 
ΨΜεοορδϑίδῃ δα δὲθ Ἰθηᾶ8 ἢ {π6 μειοβίς,. 866 (δ 
(οπητηθηίδίογβ ἀρ. 61 ἢ. ᾿ 
᾿ς 94.. ἀψαβλόψας. ᾿Αναβλέπω ἴῃ. (6 Ν. Ἐαρέ. ψ] ἢ οΥ 
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αι μουί εἰς οὐραμὸν, ὙΠ Βροκθϑη οἵ {ποβ6 ΠΟ 816 ποί 
Πα, 8 ρηιῆθβ ἰο ἔοοῖ ῷ. Μϑβί. 14,190. Μαῖικ 6, 
41. 7, 84, [λικα 9, 16. 10, δι; οΥΓ ΒρὶνῪ ἰο δελοίά; 
88 [ὯΚῸ 41, 1. Μακ 19,41. Βυϊΐὶ ιἴ 19 βΚ,ἼΘΏΘΓΑΙΥ 
5866 οὗ ὈΪ]: ἃ ρΘΓβΌη8, δηα [θη δ 168, 88 Β6ΓΘ, Γ6- 
σον της [Π6 βρέ... δεὲ Μδίῇῃ. 11, ὅ. 20, 84. Μαικ 
10, δ1. [μΚ6 7, 92. 18, 41. ΨΦοδη 9,11. 1ὅ, 18. Αςιβ8 
9, 12, 18. 94,18. ΤΚα 4, 18. (ΕἸ5816γ.) [Ὁ Πότ 
ΓΆΘΓΟΪΥ ἀσηοίοβ ἰοοκίηρ ἀρ, δπά ἰγίην μοί μεῦ ἢ 6 
ἢδά γϑϑ]ν γοσονογοά ἢ18 βίρῃϊ, δῃηά σου εί 866. τοι 
1ῃ686 Οἰγουπηϑίδης65, ἰἴ 15 ἰδίῃ ἐδαὲ 6 δα ποΐ θ6Θῃ 
ὈΠμά ἔτοιῃ [κ15 γι. ΤὨϊ5, ἱπάθοα, ψουϊά ἌΡΡϑαΣ 
ἵτοιῃ {π6 νογά ἀναβλέψας. 

94., βλέπω τοὺς ἀνθρώκους. ---- ὡς δένδρα----περιπαςοῦν- 
τας. Π18 15 (βαγ8 (οσηϊυ8, ἴῃ ἢ 18 Ῥηγίοϊορ,. ὅδογ. 
οἰἰοα Ὀγ οἰ) δὴ οἷθρδὴς ἀδβογρῴοη οἱ οὐυγαά 
ἈΠ η4π655, ψ Ὠϊς, 48 ΡΙαίο βᾶγ8, τῆς αἰσθήσεως σημεῖα 
παραλλάττει. [ἰ Β6 628 ἋὋ᾽Ὁ 6 ἀδηοΐρα (πὲ (Π6 ὈΗπά 
το σουϊὰ ροτγοθῖνθ ῬΘΓΒΟΙΒ ἐπ ἡποίέοη, ᾿υ πο ἀ15- 
ἘΏρΡ5}) {ΠΕ6ῚΡ ἤογαι; 4. ἀἅ. “1 866 τηϑῇ ψδικίησ, Ὀὰΐ 
18}} 85 (γε 68." (Κοβθηπ).) ΟἸογίουβ σοπ) οί ΓΕ 8 περι- 
πατοῦντα, “1 866 τόθ {ΠΚκὸ ψδικιὴρ {γθ8. Βαΐ 
[Πετρ 18 0 666 10 τοϑβοσὲ [0 οοη]θοίΐυγο. Ηδιηπιοης 
ΔΓΔΡΉΓΑΒ65, “1 σδῃηοί ἀἰϑέησι  5ἢ {{Ἰ81 ἔγοπ {Γ668, 
υἱὐ ἰδὲ {μεν ψα]κ.ἢ Βαϊ ρεϑγῆαρβ ἃ 8 οΐ ψο]]} 

Ἰυάροά το θα ἴοο δπχίουβ δθοιιξ }υ8{Πἡγϊὴρ (Π 6 οχαςῖ 
Ρτοργιθῖυ οὔἢ 6 Ἔχργαββδίοηϑ, ἡ] ἢ βθϑι ἴο ρᾶγίαϊο οὗ 
{16 ἸΠΟΟ ΘΥΘΏΟΘΥ 80 δίυγα] [0 ἃ. πιδῃ δίσαοκ ΜΠ} 801 
ὈΓΙΒ6 δ τβοονογδα βίρῃί, δηὰ ἰδϑουγίηρ ὑπάθυ 1Π6 
(Δ2Ζ2]Π1ηρ; ἀηα ἀδοοϊνίηρ εἴἴδβοίβ [ΠΘης 6 γΓοβυ  ἰπρ, ΤΠ6 
88 Π16 ὈΓΙΠΟΙΡΙ6 ορῇξ ἴο Ὀ6 τοϑογίθα ἰο ἴῃ τηϊογῤγοί- 
ἸῺ; {π6 ψογάβ8 οἵ Ῥείεσ δὲ τῇ8 Τγδηβῆριτγαιοη οὗ 
Οβμεῖβι. (Μαιίι..17, 4.) “Ἰρογά, 10 185 ροοα [ογ ι18 ἴὰ 
6 βοῦγθῚ. [1,οἴ υ8 τ ᾶ1κ6 [ῆτθο ἐΔΌΘΓΠΔ40165. Τ|}15. 18, 
ἱηαοοά, τηδηϊέεξϑὶ ἔγοπη Μαῖκ 9, 6. οὐ γὰρ ἤδει τε. 
λαλήσαι, ἦσαν γὰρ ἐκφόβοι. 1 νουϊ]ὰ δάοῃς {86 {τδη514- 
[ἰοη οὗ ΟδιηρΌὈ6}}: “1 866 πιδῇ, ψἤοχῃ 1 ἀἸδε!ρε ϑ]γ 
ἔγοτῃ ἔγθθ8 οὔἱγ ὈΥ {πεῖν ψαϊκιηρ.". ᾿ς .. 

4260. εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ΜὮΏΙΘΗ ἐξ 866π|8, το τῆἢδὲ 
ἔο!]ονν8, ψψ88 ἴῃ {1|6. οομπέγψ. «685 ποῖ“ ΟΗῪ ἔρον 5 

νΟΙ,. 11. Ε 
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αι ἰο (6}} 10 (ὁ ΔΥ οὔθ ἴῃ ἔλθ ἐοιση, θυϊ ὄνθη ἰὸ 
ΔΗ͂ ὁπ6 )οπι {Π6 ἴον, ὙΠοπὶ ἢ6 δῃοῦα τηθοῖ. 
(Βοβεπι.) 

80. τερὶ αὐτοῦ, 1. 6. 85 ᾿εϊηρ ΟΠ γίδβί. Ἐογ ἢθ 
ψἰϑμοα {πΠ6 ΑΡοϑβι165 ἴο ρῖνα ᾿ϊπὶ πο ἢ ρἢ ΕΓ ἀρροὶ δίΐϊοπ, 
(ἤδη 8 !ἴθδεῦογ οἵ (Π6 (τὰϊἢ, δηά ἃ ργορῇεί οὗ τρῃίο- 
οὔϑη6885ὅ. ΗἸἰ5 Μεββίδβ)}}ρ π6 ἀξδοϊαγοαὰ τὸ ἔεν, ποῖ 
γ᾽ ηρ [Π6ἰ ἰο 6 ΡῈ} 5864 ἘΠ|}} ΔΙΟΓ Π15 ΓοβΌγγοο- 
τίοη. Πϊοκοηπι) γ εἰδίοιη οσο Ὁ148 1.5 ποίϊοθ, {πΐ 
Μεικ, ἐΠ6 δηιϑη θη 515 οἵ Ῥοΐογ, οὐνβ νῆδί τγῶϑ ἤοσΘ 
υἱτογοα ἴῃ ᾿γαΐβο οἵ Ῥείεγ, δη4 νν ῃ]οἢ 15 παγγαῖθα ὈῪ 
Μαίϊμον. 18 ατοίιυ8 δι Γι θυΐ68 ἴο {π6 ἱπίογίογ- 
Θηςα οὗ Ρείογ, ψῆὴο 866η1|8 ἰο ἤἢᾶνα πιούρϑ!Υ 50}- 
ἀδς 6 τϑοϊία] οὗ Π6 βρ|6 πα! ἃ ῥγοιηΐβα τηλἄθ ἴο 

'πιὶ ὈΥ ΟΠ γῖβϑί, (που ρῇ ἢΘ6 πηοϑί ἀἰβε Π ΟῚ] τοδί ο8. {Π|Ὲ 
οἰγουμπηβίδης68 οὗἁὨ [118 }αἰΐ, ἴῃ ἢ 18. 1Π8 ΓΕ] 05 10 δὲ. 
Μᾶατγκ οὐ {{|686 βυ0]) οἴ. 

81. ἀποδοκιμασθῆναι, Ὀ6 τεα]οςίο4. Αἡ Δ]]υβίοῃ ἰῸ 
Ῥᾳ, 108, 99. οὗ ν]ηῖοῖ (ἢγίβε δηά (Π6 ΑΡροβί]68 ἔτο- 
4 ΘΠΕΥ τηδῖα τηθητίοη. (Βοβαπη.) ἡ 

81. μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀ. 1. 6. σ“ἰςΐη (τες ἀαυ5, 
οἡ {16 {Πϊγὰ ἀαγ. “ΓΠ8 4130 {π6 ῥγοίδῃθ ΨΎΙΓΘΓΒ 1156 
{Π6 μετὰ, τοοΚοπίηρ {Π6 οοηιπιοηοεά Δα ΟὨΥΤΟΗΐ ὙΘΆΤ, 
ΟΓ ἄδγ, ἴῸΓ 8 οοπιρίθίθ 006 ; ἃ58 [88 ὕξδοη ροϊπηίδα οἷ 
ὃγ Εἰ ρει, ΕἸΒοῆογ, Κιυοῦϑ, 1 οθϑηοσ, δηά οἴδπογϑ. 
δὸο 1 Μδοςο. 1, 29. μετὰ δύο ἐτὴ, οα΄ {Π6 ο]] ον 
γοαγ. (Κοβοηῃ. δηά Κυϊποοϊ].) 

85. ὅς δ᾽ ἂν ἀπολήση τὴν ψυχὴν. ΤῊ]5 15 ποῖ ἃ Ηε- 
Ὀγδῖ8πὶ; 11 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ {Π|6 θεβὲ Οασθοκ ψγίογβ; 6Χ. δ, 
ἀιρένηονν 1, 112, 116. καὶ ὁ περιέων οὐκ ἀπολέει τὴν 

χὴν. 
857. τί δώσει ἄνθρωπος. (ΟΔΙρΌ06}1} Πδ5 »6}} ἰγδης- 

Ἰαϊβά, “παῖ ψ1}} ἃ τηδῃ ποέ γίνε ;᾽ δηὰ )υβ:}γ τα- 
ΤΆΔΓΚΒ, (Πδι {Π6 ΘΙΏΡ 8818 15 ἸΏ ΟἿ Ιδησυδᾶρο ὈοίοΥ 
ἜΧρΓοββοα Ὀγ {Π6 Ἰηβογίίοη οὗ {[Π6 ποραῖϊνα ; ψὨΙςἢ, 
ἤονΕΥΘΙ ΒίΓΔΏΡΘ [Ὁ ΤΊΔῪ ΔΡΡΘΆΓ, ἸΏΟΓΟ δΧδοῖν 1 
{Π6 86η86 {ΠΠ8Π 4 [Π6Γ8] νϑτβίοῃ. 

397. ἀντάλλαγμα. Ἐϊ- Ψ. Ἔχοίδηρσο. Βαϊ 1 5μου]ά 
Ρτγοίδνε γαηδοηι, ὙΠῸ ΟΔΙΏΡΌ611}, γγῆο {ΓΌΪΥ ΟὈΒΟΓναΒ : 
“͵78 τδήβοιῃ ψ ῆἢδὲ ὈΥ ἰανν, ΔΓ, ΟΥ δοοίάθηΐξ, 18. [ὉΓ- 
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ξεε(, δηὰ ἴῃ [86 ροτογ οὗ δηοίϊος, ἰβουρἢ ν6 τηΔγ, 
8{ΠΠ| Ὀ6 1 ροββϑββίοῃ : θα χα δἰ σαυβ θχσσῆδηρο τιμαὶ 
γγ6 αν ἴοσ ψῇῃδῖ ψ να μοί. [1 ἃ πδη᾽5 [18 θ6 
ϑοί!Υ ἰἀαῃ, ἰἴ 15 ἴοο ἰδία ἔοσ θαγίουϊηρ.". 

ΟΕΑΡ, ΙΧ. 

5ῈῈ (Π6 ποί68 οἡ Μαί. 16, 28. Δηα 17,1, οἱ 5646. 
δη οἡ [ἘΚῸ6 28, εἴ 8664. 

Ἄεγβα 6. οὐ γὰρ ἤδει τί λαλήσῃ" ἦσαν γὰρ ἔκφοβοι. 
5Ὸ ϑρΘηΒοΓ 5 Εδδγιθ υθ6η6, βοοΐς 7, ςδηϊ. .. 

«Α8 ἔδοκϑ ἴπγοο ϑδοσοά ϑαϊπίβ, τπο᾽ οαἶ86 τβοϑί Ὑ]86, 
Ὑεῖ ου Μουτῖ ΤΒΔΡογ αυϊ8 {πεῖν τ ῖθ ἔογρδῖ, 

ΝΠ θΩ {πον {Ποὶτν εἰστιοὐὰ 1ιϑκη, ἴὴ 8 6 ἀϊδβριΐδο, . 
Ὑταμδῆρογοα Βα; ΗΒ ρϑιτηθηῖβ 80 ἀἰὰ ἀ4Ζα ἔποὶγ ογ68." 

. υἱός μου ὃ ἀγαπητὸς. Μαίζῃον, οἰ. 17, δ. ἀῃὰ 
Ῥείεσγ, ὁ Ερ. 1, 17. ᾿νε δα δά, ἐν ᾧ εὐδόκησα. Βρ. 
Ῥρᾶγοθ οὔϑβοενοϑ, [δὲ {Π6 οἴηϊββίοη οὗ {Π686 πηδίογιδὶ 
ψοτάβ Ὁγ δὲ, Μδικ, γθηάθγβ 1 ργορδῦ!]α ταὶ 6 ἀϊᾷ 

, Ὡσί ντῖῖα 18 αοβροὶ Ὀγ 1ῃ6 αἰγθοίοη, ΠΟΓ ὑοῦ 1 
ἰηῖο 1η6 Ψψοτὰ ψ ἢ {π6 ἀρργορδίίοη, οὗ δί. Ῥρίεγ, 
ον Π5έδηάιηρ [ἢ 6 δηοίθηῖβ δ 6 44, Βα Ἀγ. 
Ονοη, νἱτἶ τθάβοη, ἀουθίβ ἰΠ6 νδ] ἀν οὗ ἐμῖ8. Αγ- 
ϑυαμμοηῖ. ““ΕὸΡ {δουρὶ (84γ8 ἢ6) δῖ. Μαγκ ἢδ8 ποῖ 
ἴὴ6 ψογάβ ἐν ᾧ εὐδόκησα ἴῃ ἐἠϊὴῆ᾽ε ρἷαςοα, γαῖ 6 1188 
τῇδ ΘΓ Π6Υ βθο οὗ δαυδ] ἱτροτίδηςα, ἴῃ οἷ. 
1 1" ᾿ 

8. ἐξάπινα. ΓΠΙ8 ψογά, ΨὨΙΟἾ 15 Βοηθ ῃδί ΓᾺΓΟ 
(ἰπουρἢ ἰξ Πᾶ8 Ὀδθη ργοάἀυσροὰ Ὀγ Κγρῖκε ἔγοτῃ 4100]; 
δη Ἀβ. 1. δηἀ οσουζβ ῃοΐ Ὀπίγοαμπθηί ἢ {πΠ6 δορί.) 
α8 {Π6 8816 56η36 85 ἐξαπίνης ἃηα ἐξαίφνης. 

10. τὸν λόγον ἐκράτησαν. ΤὮ5 Ρα88Δρ6 18 νΔΙΙΟΊΒΙΧ 
τοηάοτοά, Ϊἰ 8ηὶ ἱποϊἰηθα ἰο ρῥγϑίδ ἴῃς νογβίοη οὗ 
δομοῖι, ““Θυοά τηορτίαπι 1} τηθητ] γοσοπάθθδηϊ." 
5ο Βοβϑηῖη. “πο τγοιϊηπογηΐ το." ΤΠ18 18 
σοπῆγπιδά ὈΥ ἃ 5ἰυ ας ραϑβδᾶρσα οὗ [6 2,10. ψἤθγα 
ἀϊ 18 βδἰά οὗ Μϑδγυ, πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα 
συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτῆς. 

10. συϑητοῦντες, τί ἐστι τὸ ἐκ νἀ. ΑΒ 16 γ ΨψΘΓα ἱπ|- 
Ῥυρά νι (6 ῬΠαγίβαῖοαὶ ορίῃ!οη8, ἀθοιι (116 (Θπιρο- 

᾿ : 
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τα ἀοιηϊηΐοη Οὔ 6 Μοββίδῃ, δπὰ {πε σοπηηρ οὗ ἘΠ145; 
(πον οουἱά ποῖ σοπιργοποηά ψδῖ (ἢ γϑὲ [185 8816, 
βροακίηρ οὗὨ ἢ]5 ἀδαδι ), δηἃ β'ηρσυ αγ ἀπ α ρθου ΙΓ ΓΘ- 
βιγγαοίίοη οἡ {πε (ἢϊγὰ ἀαγ. ὅ66 ἴ,5 (Ἰεγς δρ. Εβ:6γ. 

11. ὅτι λέγουσιν οἱ Γραμματεῖς, τοὴν 58 Υ τῆ Βογῖθο5 
δε. Ὅτι 18 ποτὰ ρυΐ ἔογ διότι. ΤῊ18 185 ΌΥῚ Οτοίδυβ 
{πουρἢῖ δὴ Ηδρτγδιϑ. Βαϊ Κτοθδ ὀῦβογνθϑβ τΠ|δἱ ὅτι 1π 
118 86η86 ΟσσυΓϑ ΒΟΙἢ ἔῃ Φοβορἢ8 δα οἴπογῦ (βίο 
ὙΓΙΟΓθ, 848 Αὐβϑίορῃδηθβ δηά 1 οῖδη. δὸ 4159 Κδ- 
Πο!, Ῥα]αϊγοῖ, δπιὶ Κσθθβ8, οἡ νοῦ. 98. (ἢ οβθηπι. δηά 
ι1η.) “Με. Μαγκίδηὰ σου]ὰ ντίίο, ὅ,τι, δηά τϑ- 

ἔειβ ἴο Ηαϊςῆ. οἡ Χοη. παρ. ὦ. ρΡ. 143. ϑνο. εοὐἀξ!. 
5. ὅ8, 8. 1 (ῇτγοη. 17, 6. Δηά οη νοῦ. 98. 

12. Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον, ἀποκαθιστᾷ πάντα. 
ΤΠο86 ψογάϑ8 ᾿ γὲ Θχθγοϊβοά τἢ6 ἱπρθηυν οἱ (6 
Οὐοπηπιοηΐδίογϑ, νἤο86 νΓΟυ 8 ΟΡ᾿ ΠΙΟΠΒ ἃγ ΟΠ ΘΠ ΪΥ 
ἀοίαιοἀ Ὀγ ὙοΪΥ δηὰ Κορθοῆογ. 1 δηὶ ᾿ποῃηρὰ ίο 
δοσοϑάδ ἰο {πεΐ οἵ ατοίῖ. Βοβθημ. δηὰ Κυϊηοοϊ, ψ] ]οἢ 
18 Ποῃῆτγπχοα Ὀγ ΕΓ Υ υ8. ΤῊ 8686 ΠΊΔΥ {ἰπ8 θ6 
Ἔχργοϑβοά: ““δὸ ἴῃθῃ ΕἸ145 σοπιοίῃ, δηὰ γαϑίογειῃ 
411 (Ὠϊηρβ. καὶ πῶς, διιξ ἢονν (ἤδη ἢδ48 ἰξ Ὀεθη ῥτο- 
ἀν τΠαἰ (Ὠγιβί πηι βιιδν, δηᾶ 6 ρμαΐ ἴο ἀφδίῇῃ ἐδ 

ἄο ποῖ, Πούγονοσ, δβϑοηξ ἰο Κυϊποοὶ, {παΐ .650.5 
υοδ5 {Π6 ψογάβ οὗ (6 76 δῇ Ποςίογβ ᾿γοη 8}. 
ΓΟΙΥ͂ 185 ἃ ἤἥριγα υϑγν τατον δτρ] ογοᾶ Ὀγ ουν ογ΄, 

δηΐ Ποσθ ἢ88 ΠΟ ρἷίδοθ. [1{ 18 88 τηποῖ 8ἃ8 ἴο ΒΥ, 
“2 }1, ἰακίηρ; ἔοτ ρτδηϊθά ψῇῆδί γοιυι 8ᾶῪ ;" ἃ ἢριΓα 
οὗ βρθϑοῦ οδ δὰ {ἢ6 εοποθϑδῖο, χώρησις, οὐ ΨΜΕΙΟὮ Ἰ 
αν Ὀείοτα γοπηαγκεά. ἘΒίβῃορ Ματγβὶ) ψοιϊὰ σγεδά 
καὶ καθὼς, ψὨΟἢ [16 Π48 ϑυρρογίοα νῖςἢ Π8. υϑ08] 
ΔΌΠΪΠγ. Απά 80 γϑϑδᾶάβ δηά Ἂχρ δίηβ Ὦγ. (δ ρὈ6}}. 
“«ΤΠ18 οἶδι86 (84 γ8 ἢ6) 18 ΨΘΣῪ ροηθγα! ̓ν ὑπάοιβίοοά 
ὈΥ ᾿πιογργθίοσβ ἃ58 γοἰδίίηρ ἴο 1[Π6 οογεης, μοί ἰο {ἢ6 
δ )ενῖηρε οἵ [6 Βαριϊ8ῖί. 1 ᾶνοθ, {πογϑίογα, [ὉΓ {16 
88Κ6 οὗ ρογϑρίου υγ, ἰγδηβροβοά 11." 1 εαπηοῖ, Βοῦ- 
ΘνΟΓ, Ἄρργονο οὗ [π6 ἐγαπδροδίξοη Ῥτοροβοα ὈΓ [ἢ6 
ἄρονο Ἰοαγηρα οὐ ἶς8, Βησ 6 Οἢ ΟΙΠΟΙ Οσοδϑίοηβ κ6 
ΤΊΔΥ Οὔβεῦνο {(Π81 [Π6 8βιγ]6 οὗἁὨ {πἰ8 Ενδηρο βί 18 1γγθ- 
συϊαγ, Δηα βοηθοί! πλ65 δ ναείδηοθ τὶ (ἢ6 ταοοϊνοά 
165 οὗ σοπιροβίοη. Τἢ686, δηἀ διιοἢ {1Κ6 δῃοπηδ- 
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1168 ἅγα ὈῪ (86 οΥς8 ἀϊριϊβεα ὈΥ Εἶἰι6 ἡδηη65 συησῪν- 
σἰδ, ἐγοέογοηργοέονγοη, δῃκἰ οἰοῦ ρτϑιμιπαιοδὶ ΠρΌΓΕΒ. 

14. ἐλθὼν πρὸς τοὺς ἃς, τεϊυτηίηρ ἴο {86 αἰδεῖ- 
ἢ. 1. 6. ([6 τοϑί οἵ {π6 πὶ, νο δά ποῖ δοσοιηρδηϊοα 
πὶ ἴο {6 τηοιηΐ. ΤὮδ ἀοοίοιβ ννοτα ἀἰβρικίηρ ψἱἢ 

Βηα Τη8ι{ἰπρ’ ον ῦ Ἃἤθτη, ὑδοδιιδα {ΠῸῪ ΨΚ γα ποΐὶ 80]6 
ἴο οὐτα 8ἃη ΘρΠοριὶς ρΡογβοῆ. ὅθε Μαί(ἢ. 17, 16, 
(Βοδβοϑημ. ἴγτοῃ Εις γι.) 

156. ἐξεθαμβήθη. Τα βδυάάδηῃ δῃηα πησχρθοοίοά, Ὀι 
οΡρροτγίιιπθ, ἃρρτοδοὶ, οἵ ΟΠ γιβί, ννὰ5 {Π6 σαυ86 οὗὨ {Π18 
ϑίοηιϑῃηηθηίΐ, σοη]οϊηθα Ψ ἢ) γανογθηςθ δηα δα Π)1Γ8- 
τοη. (Καϊη.) Μαΐον τρΥ οὔβαγνοϑ, {παΐ {Π| ἐθαμ- 
βήθη τηιιϑῖ ποῖ 6 ἴοο πιιιοῖ ργοββοά. ἘΠ γπλ8 8Δ6- 
'σοιης5 ἴον {Π18 1ἢ {νῸ ῬνΑΥ8, 85 [Ὁ]: ᾿Εξεθαμβήθη, 
ἡ διὰ τὸ καίριον τῆς ἐπιδημίας, οἷα προεγνωκότος τὴν ἐπίθεσιν 
τῶν γραμματέων, καὶ διὰ τοῦτο ταχέως ἐπιστάντος πρὸς 
ἐπικουρίαν τῶν μαθητῶν. Ἢ διὰ τὴν φαιδρόδητα τῆς 
“μορφῆς αὐτοῦ" καὶ γὰρ εἰκὸς ἐφέλκεσθαι τίνα χάριν ἐκ 
τῆς μεταμορφώσεως. 

10. ἐπηρωτησε---αὐτοὺς. Βοβοπιη}} 6 Γ δηᾶ Κυΐϊηοοὶ 
Ῥγοίεγ (18 ἐο 16 Ψ]ρ. τοὺς γραμματεῖς. ΟἸὨγῖδι ἴη- 
τουσοραίθα ηοΐ ΟὨΪΥ (ἢ «“Γ]ΒΟοηϑι8, θεὲ 4180 Ὠ18 
1861 Ρ 68. 

18. ἤππε αὐτόν, ἀ48}.88 ἢϊτ) ΟἹ {π6 σγοιιηά. Βγ {{|18 
6 νοι ἀν ΟΧΡΓΕΒ88 Ὁ), δ οἵδ αὺ {1π|68 ὉΥ κατα- 

βαλλεῖν. ΘΒ 8 ΘΧΡΙΔΙ 5 ῥῆξαι Ὀγ καταβαλεῖν. 
Ασιθά. Οη. 1, 62. βαγ8 οὗ ἃ ψγθβϑίϊεσ ρῥγοβίγδαίηρ' 
ἢ 18 δΔάνεγϑαιυ οἡ {πε ρστοιηά, ῥῆξαι τὸν ἀντίπαλον, ἀηὰ 
ὅ, 78. ῥῆξαι τε καὶ κατεάξαι τὸ κεράμιον. ΟἸΠΕΙ 6Χ- 
ΔΙΏΡ68 846 ργοάιοοά ὃν ΑἸρογ, Ηδιημπηοηά, 1.068- 
ὯΘΙ, δηά δορααγ. (Καϊη.) Ἐπ Ὠγι 8. ΘΧχρ δ ἢ8. ῥήσ- 
δεῖ ὈΥ καταβαλλεῖ εἰς γῆν. 

18. τρίϑει τοὺς ὀδόντας, σΏΔΘΠ 65 ΜΙ ἢ18 (Θαίἢ ; οΣ 
ταῖν (ἢ Οαρῦ6}}) σγίπαάς αι ἢ15 ἰοοῖῃ. Α 
τότ ἔογιηθα ἤ πὶ [ἢ6 δοιπά, βᾶγ8 Βα γι. ᾽ οἵ- 
δίθίη οἰΐθβ δοῇοὶ. Αὐϑίορ. δὰ Ανϑβ, 18620. ἡ τών 
ἀποθνησκόντων τρισμὸς τοῖς ὀδοῦσι γενόμενος. ΤΟ ψΠΣΟἢ 
Ι ἀὰ, ΤΠΘοΟΡἢΥ]. δίπιοο. 9]. οσ. χαλεπαίνων καὶ τετρι- 
γῶς τοὺς ὀδόντας. Ατ᾽βίορἢ. ἤδη. 927. μὴ πριέ τοὺς 
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ὀδόντας. Βρυχεῖν τοὺς ὀδόντας ΟσουΓΒ ἴῃ {πα Ο. 
Δηά ἴῃ Αςῖἰβ 7, δά. 

18. καὶ ηραίνεται, Ρίπο8 αΑΥ. 866 Ῥ)ϑακεοῆε!ὰ οπ 
ϑορῇ. Ῥἢ]]. 9064. ψῇο, διηοηρ' οἴπϑν ραβϑᾶροβ8, οἰΐθϑ 
ΑἸοεϊρἤγοη 8, 8. ηδ᾽ ἂν φθάνοιμι λίμω κατασκλῆναι. 

90. καὶ Ἰδὼν αὐτὸν, εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὖ. 
τόν. Κυϊποοῖ σοπηπιθηαβ [ἢ18 Γαι ΓΚ οὗ (τί βΌδοἢ. 
“ἍΏὨ6η [Π6 ροοὸῦ ψγαῖςἢ βϑυγνεγοα τ[Π6 σοιπίδηδηςθ 
οὗὨ Χ9651:5, (ἐπάϊρηδηΐ, ἂηα, 8811 ψϑγθ, (γϑαϊθηϊηρ.) 
(ογτιῆδά δἱ {π6 δβρθοΐ οὗ 80 ἼΠΕΗΗΙ 8 ῬΘΟΙΒΟΏΔρΡΟ, 6 
[611 ἃ σοηῃϑιἀθγαῦ!θ δοσθϑϑίοη (ο ἢϊ9 ἀἸβογάήργ, δηᾶά ψδ5 
βῆ Κοη ψ τῇ δυο νοΠειηθηΐς σοηνυ βίοη8 {πὶ ἢ6 (6]} 
ἄονῃ ποδάϊοηρ (ἰδὼν 18 ῸΓ ἴδοντα, ὈΥῚ ἃ οοτηπιοι 
1άϊοι). ΤῊ15, Βον νοῦ, 15 ἰοαηἀοά οὐ {Π6 Ὠγροίπο- 
819 πὶ ἢ6 ψᾶβ ΟἾΪΥ δὴ ορίϊθρέϊο, ποῖ ἃ ἀεπιομῖασ. 
ΕΘ Πγίῖι8, δἀορίίπρ {ἢ 6 σοπηποη ᾿Υρο  16815, σῖνοα 
ΔΠΟΐΠογ ἴυγη ἰο {Π6 βεπίθηςθ. Βεηρεῖ ἀπά Βδρδοὶ 
ἌΡΤΕΘ [ἴῃ Δβ8ογ δηρ ἰδὼν ἴο (ἢ 6 γιαη, ἢοΐ [86 ἀοπιοη. 

ΦΩ, ἀλλ᾽ εἴ τι δύνασαι. Καυϊηοεοὶ ι51}γ τοργαῃοηϑ 
Ηομδεῖρ, Ῥαϊαϊγοῖ, δηά οἴπογβ, ἂρ. , οἹ  δηὰ Κοο- 
σἤογ, ψῆο σοηϊοης ἰπαὶ (ἢ6 ψογὰβ ἀο ποῖ ἱπεϊπγαῖο 
ἄουδε, θυ ἃΓ6 ἃ ἰογιυΐα οἴθη υδ6α ὈῪ [1η6 Οτθοεκϑ 
ἴη ἄϊγεσῖ ῥγΆγοτβ δηᾶ δηἰγοαίίθϑ ἰο ἴπο86 οὔ ψῇοβο 
ῬΟΨΘΙ δηὰ ροοά Ψ}}] ἰονναγά5. ἐἰδπὶ {ΠῸῪ ἀγὸ {ΠΪγ 
588 γοἃ, Τῇδ ρῆγαβθ, ἱπάἀθθ, 85 ἰξ οσσυγβ ἴῃ τῃ6 
ΟἸαϑϑῖσαὶ τ τιῖογβ, 4065 ηοΐ δἰ Υ5 ᾿ΠΊ ΡΥ ἀοιδὲ, μὲ ἰ8΄ 
ΒΟ ΘΕ 168 ΟΠΪΥ Θαιναϊοηί ἰο κατὰ δύναμιν, ““ἐο ἑῆς 
μέπιοδέ ΟΓΓ οηο5 ροιυο»." δ εἰϑίθίη οἰἴθβ Ηομῃ. 1]. α. 
808. ἀλλὰ σὺ, εἰ δύνασαί γε, περίσχεο παιδὸς ξῆος 
᾿Ἑλθοῦσ᾽ "Ουλυμπόνδε Δία λίσαι εἴ πότε δή τι Ἤ ἔπει 
ὥνησαι κραδίην Δίος ἦε καὶ ἔγω. δορῆοο!. Α]άς. 820. 
ἀλλ᾽ ὦ φίλοι-------ἀρήξατ᾽ εἰσελθόντες, εἰ δύνασθε τιι 80 
᾿α'8ο Τηυογά, 0, 95. Πῖο (ῇγυ8. 61]. ρΡ. 81. Ὁ. ἐκείνης 
δεομένης τοῦ πατρὸς εἴ τι δύναιτο βοηθεῖν. Χραη. Ἡ. 
στες. 7. Ηδιοαοί. 8, ὅ7. Ηε]οάοτ. 1, 9, ὅς 10, 19. 
Βιυῖ ἴο {πὶ πιοάθ οὗ εσρίδηδίίοη (48 Κυΐηοοὶ γο- 
ΤΏΔΓΚ5) (ἢ6 [Ο] ον ίηρ ψογά8 οὗ (γίβε ἀγα χαϊΐα γοὸ- 
Ρυρηδηί, ἢ ΨὨΙσἢ ἢ6 5(ἰπηυδίο5 (Π6 (ἈΛΠΟΥ ΟΥ̓ {Π|6 
Ρδίϊθηΐ ἴίο 8 ΘΡΒΙΣΙΕ αι ἢ ; δηὰ ὄνθὴ 16 νογά. οὗ 
[88 ἐλί ον Ὠιτηβοὶ  (νοσ. 91.} ψῃο δοκηον)θᾶροβ ἢ 8 
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δυοίυδίηρ τη. Ὁγ. Ποδάγρα οὔβογνθβ, {παΐ “ρεγ- 
ἴδρ8, οὐβογνίησ (ῃ6 Ηἰ στοὺνν πλογα νϊοἰδηΐ οἡ ἢ 8 ἃρ- 
Ῥτοδοβίηρ 9680.8, ἢΪ5 (Δ {ἢ ἱρὴ θαρίη ἴο [41]. 8 
Μᾶ5 ἃ ΝΘΙῪ Ὠδίαγαὶ ΠἸΔΠΏΘΥ οὗ βρϑακίηρ, δηι( γοί 
5. ΓΟΏ ΡΥ ραίποίϊς, αηα οὈ] φασὶν Ιηϊογοϑίίηρ [6 ἢο- 
Ὠοτν οὐ (Ἡγιβί 1η {Π|| ἰϑ8ι6 οἵ [6 δῇδιγ.᾽ 

28. Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ" Τὸ, εἴ δύνασαι πιστεῦσαι--- 
πιστεύοντι. Οη {Π18 νεῦβ6 ἰῃθγα 18 σαι οἢ ναΓγίοίυ οὗ 
τοδάϊηρ, δηα τη οἢ ἀἰνουδυ οὗ ἰηἰογριθίαιίοη. ὍΤΠ6 
"τοῖο οἶδ οὗ (Π18 ψόοσκ Ψ1} ποῖ ρϑγια πη ἰο βίαϊθ . 
ἈΠ 0Π6 Ὠγροίμαβθβ. [10 Πᾶ5 ὕθθὴ Μ6}} οὔβϑογνβᾶ ὈΥῪ 
υϊηοοῖ, {πδ0 ἢ 6 ναγι θῖν οὗ γϑδάϊηρ 88 Ὀθθῆ οὐσςϑ- 
βοηθα Ὀγ {Π6 ψΊβῃ οὗ [ἢ6 σγδιῃπηαιδη5 0 οἶδα ἪΡ 
16 ΟὈΒΟυΓΙΥ οὐ {π6 ρᾶβϑᾶσθ. [.. (8ρ6}} αηα Κηαίοἢ. 
οοη]δοίητο, Τί, εἴ δύνασαι, πίστευσαι, “Ἢ ἢαΐ βαγοδί 
(μου, 1Γ τΠοὰ σαηϑεῦ Βοίϊθνθ, ἃπά. 411 {}]ηρ8 ἃγα 
ΡΟ5510]6.᾽ Βαϊΐ πιστεύω ἀο65 ποί οσσαυτ, ἴῃ 168 πιὶά- 
ἀΐθ ἴοττη, ἴῃ {Π6 ϑογιρέμγος. [[8ῃοι]α ργεΐίον Μαγῖ- 
΄δλη 5 σοπ͵θοίατο, Τί, εἴ δύνασαι ; δύνασαι πιστεῦσαι ; 
αϊ [18 15 ἠοῖ σοηβειιηθα ὈΥ ΔῸΥ ομθ. Μϑ. δηὰ τἢ8 
ΜΠ οἷα ἂἷῦ οὔ {Π6 βαηίθηοθ ἴο π|6 βᾶνοιτβ ποί οὗ (8 
αἰϑι8} ἀϊρηϊῆοα ϑρ ογ οὗ ΟΠ εβιβ. ρἢγαβθοίορσυ. 
Οδιηογαγῖαβ ψοιϊά ἴα Κα (18 88 8 ἱπέεγγοβαΐξίοη; ἃ8 
ἴῃ [κε 14, 8. Βαὶί ἐΐ6)6 ἃ λέγων 15 ἰπίογροβοα δ6- 
ἔψθθηῃ 6 εἶστε δηἃ (ῃ6 εἰ, ψ  ]ςἢ τᾶ ῖ68 10 Δηοῖ θα Γ 
οοῃδίτποςίίοη. ΒοΖα δηᾶ 1)6 Ώϊθυ ψου]ὰ ἰακα τὸ ον 
τοῦτο. Βυΐ {Π|18 15 ἸηΔαπΠ|15510]6, δἀηα 18 ἀθβοινϑα)Υ 
το]οοίοα, Ργν Μαικίδηὰ δπᾶά Κυϊποεὶ. ΑἸΘῚ 4}}, τῃ6 
φγαβθηΐ γοδάϊηρ τηιϑί ὑπάοιθίοα Υ θ6 τοίδϊπθα, δηά 
16 Βοβϑὲ πηράθ οὗ ᾿πίδγργοίδιίοη 86 θπὶ5 ἰοὸ 6 (δαὶ 
βαρρογίθα Ὀγ Κτοθ5, 1οοϑηθν, Βοόβρημη. δηα Κυΐηοεὶ, 
ΨὮο οὔβογνοϑ {Πδὶ {π6 πουΐογ τὸ 15 δοςσιιβίοιηθά, ὑοίῃ 
Ἴη 1Π6 βδογβά δηά ργοΐδῃηβ ψυθιβ, ἰο Ὀ6 ργεβαχθα ἰο 
ΔΩΥ Κἰπά οὐ βθηΐθηςθ, δηᾶ {πογοίογ ἀθηοίαβ ἃ δθη- 
ἔοποο Το οιυζηρ. 8ο Ῥοΐγεη. 8, 9, 11. ΡὨΠο, 899. ἢ". 
Ατιϑίοί. ας. 6905, ἄς, Τα βϑῆβ8 15: “1 ἰδοὺ 
οαηϑὶ θ6] να {πὲ 411 {Π]ρΘ. ΓΘ ροβϑι θα ἴο 6 ἄοῃθ 
ἔον πἴπι (παι 6] νεῖ, βοηθήσω σοι, οτ εὖ ἔχει. ΟΥἁ, 
ῬΟΙΓΝΑΡ58, 6 ΠΊΔΥ ΓΕραΓά (Π6 τὸ 85 τοίδγγιηρ (α [8 
εὐὐοίς ξβεοπέοποο, εἴ δύνασαι πιστεύειν. ΤὮΘ 5686 
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18 ἀγίβίηρ 1} θὲ (Π183. “416 186 πέλεν" Παᾶ 5αἰά 
εἴ δύνασαι, 50 ἀϊὶ Οὐγνὶδέ Δ΄ ἀτο885 ἴο ἢϊπι [ἢ6 εἴ δύνασαν 
πιστεῦσαι. Απα ΡεΓἢδρ8 {Π|3 νν88 ἃ πϑιδὶ ἔσγγλα νἱἶ 
2465085ὅ. ἜϊΘη {πογὰ ψ||}} 6 Ἶ αὐλὴ νὴ ἀσευ ἴοτ 
ΒΌΡΡΙ γί ΔῺΥ {Ππίηρ ; {πουρῇ [Ὁ τπὶρῆς θὲ {Πππ|5 ἀοη6. 
“ δαηδι οι μεϊίε τος 1 οὐχ 1118 ψχ ἢ} : δὶ! {Πρ ἃτγα 
οΟ5510 6, ἀγα ἴἢ Ὧν ρσνοῦ, ἴο θ6 ἀοηδ ον πἰπὶ [Πδὲ δ6- 
ἰθνϑίῃ." Τῴ πιστεύοντι ἴ5 ἃ ἀαέϊυτις οοπιπιοαϊ, ἃ9 
Κυΐϊηοοὶ ψ6}} οὔβογνοβ δὸ δρθε}} γθῃηάογβ 20» λπε. 
1 πιὰν Ὀ6 ῬτορΡοΥ ἴο ποίϊςς ἐπα πιοάεδέψ Ο7 ἐδδ πιαηη ΘΓ. 
9653 ἀο65 ποῖ 580, “ ΟἿΪγν ἀο ψοὺ Ὀο] ον, δηά 7 ἢανο 
41} {16 ΡΟ ΘΓ γοι! σδη ἀθϑίγα [ο ἢοὶρ γου." Βυΐ ἢδ 
οτϊῖ5 [πὸ ογβ ὃν μι6.  ἢδΐ «68:15 4556 18 σεπογαϊῳ, 
5 πιθδηΐ ἰὸ Ὀ6 Δρρ|!οα μαγεϊομαγ έν, δῃ ἃ ΘΒροοί δ! ν ἴσ 
ἐδ ρνυοϑοπέ οαϑ6. Α 5ἴτητ δ ̓ πβίδποα οἵ ἀδ] σον, ἴ πανὸ 
ὁη ἃ ἔοτγτιηθιὺ οσσαϑίοῃ ποίοϑά, οἡ ἰῃ6 νογβ, ““ ΤΠΘΓΟ 15 
Βοιηθτ ηρ ἤογα σγοαίον [ἤδη ἴῃ Τρ] 6." 

44. βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. Οαπιρδοῖ ἰΓΔΏΒΙΔΊΊΟΗ, 
“ἐ ϑιιρρὶγ τἤου ἢ 6 ἀοἴδοίβ οὗ τὴν ΓΔ ἢ,᾽ 18 γαῖ ΠῈΓ ἃ ρᾶγᾶ- 
Ῥἤγαβα [ἤδη ἃ νογβίοη. Η6 ἢόοψνονογ τ ΠΥ ΟΌΒογνο 5, 
{πὶ ἀπιστία, ΘΓ 5 η1ῆ68 ἃ ἀοποίοηϊ δ:(ἢ, ησί ἃ ἰοδὲ 
τοαπὲ ὁΥἹ Κα. Ασ,τοια8. {πϊ]πκ8 (αὶ ἴΠ6 πιαπ ἀϊά 
ποῖ 85Κ 84π Πηπράϊαίθ δηα ΤΙ ΓΒ ΟΌΪου 5. ̓ΠΟΓΘα56 οὗ 
απ. Ῥ βοαίοῦ ψΙΓΟΠΡΙΥ ῬΑΓΑΡἤγαβθβ, “ΠΥ ἔτ ἰ5 
ΨΘΓΥ γα, ΔηἋ 56 618 γϑίῃεγ ἰσ ἄδϑογνα ἴπ6 ἢδπι|6 οἱ 
ἱπογρά πγ." Κυϊποοὶ πούγανοῦ ἰΓδηβ]δί68, “ αἰἰἃ νοσδ 
ἱηῖοσ ἰδουγπΊαβ ἀἰσεῦθδὶ ραῖογ : σοηῆάδο, οριταΐαγα ΤῈ 
ει Πάυςῖα ἀδεναῖ." " Βαϊ {Π15 15 ηοῖ ἃ ΝΟΙῪ 51.{48]6 
86η86, «η(, ΕΠ}, σδηηοί ὕα Μν6}} οἰοϊἰοα ἔγοπι [ἢ 6 
ΜΟΥ 5 88 {Π6Ὺ ον βίδηἀ, ν]ςἢ ἔΌΓΠι ἃ δοηέθηϊζα αἀσιε 
ἐα, ἴῃ ψ Ὠ]σἢ (ἢ6 86η86 οὗ πιστεύω, 5 ποῖ ἰο ἢᾶνα ἴοο 
τη ο ἢ 5ἴΓ688 ἰδ ὥροη ἴἴ. [τ πιᾶῪ Ὀ6 (8 αχρτγεοββϑᾶ ; 
“1 ἀνα ἃ αἰ τῃ, θα [Ὁ 15 1 ΓΙ ; ΒΟΡΡΙΥ 118 ἀφἤσίθπου, 
δηα τεραγά 1{ 85 σοιηρ]είθ, δηα Π68] ΠΥ δοὴ δοζογά- 
10 }γ.Ὁ [018 ἃ ρορμίαν' Ὰγ οὗ βρθδκίηρ, δπὰ πιυβὲ 6 
Ἰπτοτρτγοῖθα 88 8ιςἢ. 

» ΤῊ βυρείδηϊινα ἢ85 [Π6 ἴογοο οὔ δὴ δάἀϊδθοιϊίνε ; δ ἰη {ὰὺΚὸ 1, 
49. ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὑτοῦ. 
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- 96. ἐπετίμησε. (Δῖηρ})6}1} 88 4Ἃὴ Θχςθ] θη δηηοία- 
ιἰοη, ᾿η νἢϊσῆ Π6 δηϊηδάνογίβ ἡ {{1|6 νΘΥΒΙ ΟΠ ; “ἐη- 
ογεραυϊέ, οὐγ)ενσαυϊέ, οοπιπιὶπαΐμδ, τη δορά," ὅτε. δηὰ 
ἢ ἀεπιοηϑίγαίοβ (δι [πΠ6 ψογὰ ἐπιτιμάω᾽ 1η [Π6 δ'΄ογρ- 
ἴυγο8, ἀδησίαε8 χοργουΐησ, γοδαϊκίηρ. Ἐφ οὔβογνοϑ, 
[πᾶὲ 16 Ἐνδηρο 8.85 οἴζέη ρῖνα τι8 [6 ψνογάβ οὗ (ἢ 6 
ἐπιτίμησις υϑοα Ὀγ (Ἰγτιδί. Βυΐ ψῇθγο, βᾶγ5 ἢ6, ἀο ψ6 
ἀἸβοονοῦ δυρῆς οὗ τηθηδοο  Τηδὲ που]Ἱα 11} δὰ} (ἢ 6 
τη Κη 688 ἃηα ἀϊρσημν οὗ (ἢγιβι. ΤΏ οΠΪγ ἴθγη υδοὰ 
ἔοσ (τοδί, ἴῃ {116 βϑαδαογθά ψυυ 6 Γ5, 19 ἀπειλὴ, Δηὰ ἀπειλεῖν. 

45. ἐγώ. ΤΙν8.15 Ὀγ Ἦ οἰβίοιη δῃὰ οἰ ϑῦβ ἰδ κθη οπε- 
»λαΐξοαίίψ, α. ἃ. “1, ψῃο δῖῃ [ἢ6 Μαβίον, δῃά δηδιυρᾶ 
ἢ (ᾺΓ στθδίθυ Δ ΠΟΥ τΠ8ῃ ΤΥ 1)18.1}068.᾽ ΚΚαὶ 
μηκέτι εἰσέλθης εἰς αὐτὸν. ἴη1688 Π6 δὰ δΔ4ἀἀθα {ἢ ]8, 
Π6Γγα ταῖσι παν θθθῃ σοοπὶ ἰοἷνϊ [ῸΓ βιιβρίςίοη ; 88 1 
(Π6 ῬᾶΓΟΧυ 81) ἢδα σο8866 οὗ115 ὀονῃ δοςογά, θυ νου ]ά 
Τοῦ ἃραϊη, ΟἹ (06 σομῃρίοίοη οὗὁὨἨ {δ6 τηοηίῇ. 
(ν ει8.) 

40. ΤῊ Ἰἰϑίογυ οὗ {Π18 Ῥδγοχυύϑηι 15 Ὠλγγαίθα, [ὉΓ 
ἐδὶδ ῬΌΓΡΟΒΘ, Ὠδηηλοῖγ, (ἢ [Π6 ραίοηί πῖρῃς ποί δ6 
8814 ἴο ἢν Ὀ6θη συγρα Ὀαοίογα 6 σαπ|6 ἴο (Ἰ τὶϑί. 
(γει3.) 

420. τοῦτο τὸ γένος------νηστείᾳ. Ὅτ. ΟΔΏΡρΌ611 Πδ5 
510 6 85{0}}}7 ργονθα (ἢδῖ γένος τηυβί ΓΕΙδΓ, ποί ἴο ζαϊέξ, 
Ὀυῖ ἴο ἀφηιοη. δ [30 ἰγυγ οὔβοῦνοϑ, (πὶ ὈΥ ἐλὲδ 
Κὶμα, 185 ηοῖ τηρδηΐ (ἢ18 Κη οΥ̓Ύ ἀδιηοηπ, διέ ἐλὶ5 ζιπά 
ΟΥ ογεϊδη' ΟΥἹ δείηρθ. ἘἮδξ [48 σουγθο οι τοηδογοά 
ἐξελθεῖν ἀϊδίορσο: δα Ἰυα] Ιου 5] Υ οὌὔβογνοβ, {παΐ ὈΥ 
([Π6 ἀθοϊαταίίοη, ἐἠ᾽δ κἰπα σαπηοΐ δὲ ἀὐδίοσεά, μπΐθ85 ὃν 
»γαψον απὰ 7αϑέϊηρ, Ὑ6 τὸ Ὡοΐῖ ὈΥ ΔΗΥ͂ Π]68Δῃ8 ἴο 
υηἀογβίδης, {πὸ ἃ σογίδιη {16 γγα8 ἰο 6 ϑβροθηΐ 1η 
ῬΓΆΥΕΙ δηά ἰδϑίίησ Ὀοίοσε (ἢ6 χρυ ϑίοη οἵ ὄν θσῦ 
ἀδηοη, ὑυΐϊ, (πᾶ (ἢ6 ρονοῦ οὗἨ Ὄχρϑ]ηρ 88 ποῖ 
οἴδογν 86 ἴο θ6 αὐταιποὰ, μοά ε8ὲ οαιιϑα σατιϑῶ, 880 
ἀϊλ  Θο οἶδ 6δ8έ ϑέϊαηι σαιδα οσαμδαίὶ, '"ΓῊΪ5 15 ὁοῃ- 
[Οὐτ 80 ]Υ ἴο {Π6 Ιάϊοι8 ψΏΙΟΝ ΟὈίδιη ἴῃ Ἔν σΥ (οηριιθ. 
1 νγὰ8 θν! ἀθηἘγ σοποθγηΐηρ' (ἢ6 »οῖσον οὐ οαρεοίίϊης, 
{Π8ι [ἢς [)15610165 ρᾷὰΐ 16 αιιοϑίίοη, τοὴψ οομία ποΐ τυ6 9 
Νον, ἴο [ῃ6. δἰἰαἰπηηθηῖ οὗ ἰῃδί ρονοσ, ἰδϑιίηρσ δηὰ 
ῬΓΔΥΘΙ ΨΘΓΘ ΠΘΟΘββάγΥ, δθοδῦβθ ΠΟΥ ΨΘΓΘ ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ 

.Φ. : 
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ἴον {6 δἰἰαἰηπιοηΐ οὗ {Ππ4ὺ ἢ ψ 11} ψ Ὠ1Οἢ 10 τῦᾶ8 1η- 
ν ΓΙ ΪΥ ΔΟσομρδη θα." 

86. ἐναγκαλισάμενος, [00Κ ΐπι ἴῃ [118 ἃγιη8. Τῆι 
οι 18 Ἑσσρίουβὶγ {Ππϑἰταίθα ὈὉῪ Κυρκα, ἴο ψῇοιι 
ΒΟΨΟΥΟΙ 1 σδηηοὶ αυϊΐα 488θηΐ, νῇθη ἢθ [8 Κθ8 {6 
ΜΟΓΑ [ῸΓ απιαπέον ἀπιρέετι5 658, δηὰ ηοΐ [ΠΡ ΓΆ }}Υ 
ἑη υὐηῖδ απιρίοχιιδ. δ66 Κοδοίθγ, δηὰ {Π6 ραββαρθβ 
οἰϊοἀ Ὀγ ΝΥ εἰβίείῃ. 

87. ἕν τῶν τοιούτων παιδίων. 866 (6 ῃοί6 Οοη 
Με. 18, ὅ. ν 

88. ἐν τώ ὀνόμα τίσου, “ τοἰϊγἱηρ Οἡ [ΠΥ Δ58153ἴδη σα." 
Ἐὸῖ {Π6 ἔογπιυΐα οὐ [Π68 ΘΧχογοιβιὴ νγ8, “[ἢ {Π6 Ὠδιηθ 
οἵ 6805 οὐ Ναζαγοίῃ ἀδθραγί ἔγομη ἢπὶ ;ἢ 80 4150 ἰῇ 
ποαϊϊηρ. ( οβθημπ).) 

890. δυνήσεται. 6 ψοτὰ πηιχ8ῖ ἤοσο 6 υπογβίοοά 
πιογαϊίῳ, ἰ. 6. δοαγοοῖψ ΜΠ ΔΏΥ Ὀ6 ἐουπάὰ ; 1 οδηποῖ 
)}ε (δαί, δα. (Βοβεημη.)} Ταχὺ, αο!]ὸ, ῥαδίως. 

41. ὅθε (ἢ6 ηοία οη Μαί(ἢ. [0, 42. 
42. (βιηρθ6}} ψ6}} ἰγϑηϑβϑίαίθϑ, ““"ἤοβ6 80ὴ δλομία 

ἢ6 ὃ6. 
᾿ς 44.-.-48. ΤΠ νον ἃγα ἰακοη ἴτοπι 168. 66, 24. 
ΜΏΘΓΘ {Π6 βυυ]εοΐ 15 ([ἢ6 ρυπίβῃπιαπὶ ἰο 6 ἰηϑὶςοςοα 
ΟἿ {Π6 ἸΠΟΟΓΓΙΡΊΌΪ6 1η {}18 116, 1 οτάσθν ἴο ἀθϑοσῖθθ 
(85 18 υϑυ8] σι (Π6 ΨΦΘνν 8 νυ τ ογ5), ἰἢς Ἰυάριηθηΐ 
ΟΥ̓ δμοίμποσ μοῦ. δε διγδοῦ 7, 17. Φυάπἢ 10, 17. 
Οὐαὶ ἔθνεσιν ἐπανισταμένοις τῷ γένει μοῦ" κύριος παν- 
τοκράτωρ ἐκδικήσει οὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, δοῦναι πύρ 
καὶ σκωληκαξ εἰς σάρκας αὐτῶν, καὶ κλαύσονται ἐν 
αἰσθήσει ἕως αἰῶνος, Δηα {(ῃ6 ΒΑΌΙΪοΑ] οἰϊαίοπ8. ἴῃ 
“ οἰϑιοίη, το ψῃο {δ6 ἀρῦονο 15 ἀοσίνοα. Το 
Ρΐδοθ οὗ ἰῃ6 ἀδιμηθα 18 σοιηρᾶγϑά ἰοὸ ἃ ἤρα ψῇθγο 
ΠΆΓΟΔ58568 ΔΓΘ ζἤγοΨη οἷν, δηα ἃΓ6 ρῃανοα ὈΥ̓ ΨΟΓΙΏΒ, 
ΟΥ δυγηΐῖ νι ἢτθ. ϑυοὴ νψ88 ἴμεν ἢ θηηβ, οΥἩ (6. 
γα] }ογ οὗ ΗΪηποΙη, ὉΘΑΓ «6γιβ88]6 πὶ; οἀϊουβ Ὁ {6 
ΤΟΓΙΊΘΣ Βδοῦιῆςσρθβ πο γα ἰο Μοϊοςΐ, δηά δἤ!ογναγαάς ἀ46- 
βϑδογδίθα ὈγῪ «οβίδῃ, Ὀγ θαοίηρ τηδά6 8 σοιμηοη Ὀυγγ- 
12 ῥίαςα; δηὰ [,6 (Ἰεσς δηὰ βοιηθ οἴδοιβ {δ ηΚ 
{Π6Γ6 15. 8 Δ᾽] βίοη ἴο (6 ἰνο 8ογίβ οὗ ῸΠ6 ΓΔ] τῇῖ65, 
Ὀιγηϊηρ᾽ δηά Ὀανγίηρ. “Ἡρηςθ (βᾶγ8 Βρ. Γόον}}), [ἢ 6 
ΜΟΓΙῚ8 ΨἬηϊσἢ ΡΓογθα. οἡ {Π68 σᾶγοδβ868, δηαὰ [ἢ6 ἢγο 
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ἤγο ψὨῃίοῦ σοηθυμηρά (Π6 ν᾽οϊη8. ΕΎΟηι {ἢ 686 86η581- 
Ό]ο ἱπιᾶρο8, σοπ τ Πι165 ἢ 6. ΟἿἿΓ δανί ουγ ἀθβογθοα ἀεί, 
85 ὈῪ {Π6 56η510}6 ᾿τηᾶρ65 οἵ ΓΟ  Πἰηρ οη ΑἸ γα 818 
μοβοιῃ, ὅτε. μα ἀδβουιρθοα Ηρανθη.᾽᾽ δεὲ ἸΥΏΡΥ, δηὰ 
Μετ. ἘἸ5]ον. Καυΐποεὶ γοΐδγβ ἴο .08. Αηΐ, 18, 2. Β, 
1, 2, 12. Ῥ]δίο, ἰῃ ἢ18 Ρηδάο, 62. {6}15 τι, ἰ[ 48 (86 
ορὶηΐοη οἵ δοοτγαῖθβ, {Ππἴ 88 [Π6Γ6 τγὰβ Δ δίθγῃυ οἱ 
ΠΔΡΡίη688 ἴογ {(Π6 σοοά δηά ν]γίυουϑ 1η ἃ ΓΘ βίδίδ, 
80 ἴῃ ψὰ8 ἃ νϑγίείυ οὐ Ῥιιηϑῃιηθηΐβ, ΡΓΟροῦ- 
ποηοα ἴο {πΠ6 αἰ ἴδγθηῦ ἀσρτοοϑ οὗ οὔθ 1ῃ ἰἢς Ὀγδ- 
8ϑηῦ; θυ {παΐ ([Π8 ὑϑγν ἀεργαυεά “γα τοτίαγαα [ῸΓ 
εὐεν' ἴῃ 1η6 Ὀυγηΐηρ' ἰακα οὗ ἰαγτίασυβ. Τῆδί {Π6 96 ν78, 
Θβρϑοίδιν (Π6 ΡΠ ΑΓΙβθοθ, πδα (6 Ὀδ6Πο οὗ δέον πα 
ΡυπΙβῃπηθηΐ ἴῃ ἃ Ππΐαγο ἢΠ6 18. οἰθαγ, Ὀοΐῃ ἔτοτα {ἢ 6 
ΟΙἀά “Γεβίδυμθηΐ, δῃηα 4180 ἔγσομῃ Ψοβορῆυϑ δηὰ Ῥῇηο: ἡ 
16 Ἰαϊΐογ οὗ ψῇομι, Ρ. 718. Ὧ85 {Π6 όσοι ]6 ἀδηιηοῖδ- 
τη {παῖ τῆ6 ψιοκοά τηδη 18 ἴο ||ἰν6 ἴῸΓ δνοὺ ἀγίηρ, 
δηα (ο ἴϊν6 ἴῸγ δυύδγ ἢ ρᾶῖϊῆ. τοὶ νὨ]Οἢ ᾿ψ6 8566 [ἢδ( 
Ἴδα ΘἰΘΣΠΥ οὗὁἨ ρυιπιβῃπηθηΐβ ἀδπουηοθα δρδίηϑὲ 1π1- 
Ροηϊζθηΐϊ 5: ΠΏΘΓΒ ὈῪ (Ἰγιϑί, σου ποῖ ρρθᾶῦ ἃ8 ἃ 
πουοέέψ ἴο (ἢ6 δηοϊοηΐ μου]. 

40. πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται. ΑἩ ΘΧΟΘΘΟΙΠΡῚΥ 
᾿ΟΌϑουΓΟ Ῥᾶ588ρθ, Ψν Ὠ οὗ ἢ85 ἜΧΘΟΓΟΙ86α {Π6 ἸΠΡΘΠΌΣΥ οὗ 
ΤΏΔΏΥ Ἰοαγηθα τηρθη. (Καίη.) ΕῸΓ Π6 νᾶσῖοῦβ ΟΡΙ ΠΙΟΉΒ 
(Ἴδην ᾿ηἀοοά δρϑυγαὰ θηουρὮ), 1 πιυδί Το ΤΥ Γαδ 6.8 
Ὁ ΡοΪΘ, Ὑ)οΙἢ, ἀηὰ Κοδοῆθγ. 1 5}}4}} οσομίθηϊ τυ βο} 
ΨΙὮ βιατηρ {Πο56 ψ ῃϊοἢ βθοῖὰ (0 πι6 (ο ἢδνθ β8οπι6- 
δὶ οὗ ῥγορδθιγ, παηιοῖν, ἴηοβα οὗ ἡ δἰβίβιῃ, 
Ἠοβθηη). δηὰ Κυϊηοοῖ. ΤΌΘ ψογαβ οἵ Ὁ δἰβίθι ἢ 8δΓδ 
{πΠ686: ““Θϊ δοίυγαϊη τ ΘΠ ΓΙ ἔαοϊξ, {114 αὐβοϊη- 
ἄδθηδο δ ἴπ ἰρῆδπι Ῥχο)ο ηάο ἢ. 6.-.4} 68, 410 015 86 
ΒΌΡροΓ αἰϊοβ εἴδεα ροββϑῖ, ὑγοὸ βίδσοογε βαροεί ΡἘ}}.8, 8. 
Ῥοῖυ5, αυὰπιὶ αὐ αἰοβ οἴξμπαδί, οἵ 1086 ἃ ἀοοίγιπᾶ 
ΟἸγίδί στοοθάδε ; 116 β8α αἴθ βυιδιὴ γα! πηξ, ονδαϊξ 
ἀδίηηο. 8.8, Ρ6 418, ν6] οὐ]! ; δος σοηϑί88 τη06168- 
[14 1ρ91 σψίοοῖη Ὀγρξίδί, Ἰρη15 πεῖ} 14 ρΡΌΓρ 815, ναὶ 8815 
ΟΔΓΏΘ6Β ἃ ρυςΓΘΩΙη6 οἱ ν ΓΙ 1008 56 νδη 8, οἱ δα 580 7]- 
ἢοϊυτη 58 ποῦ ποδηι 5. [,ον1ϊ. 9, 18. Ανοάαδ ϑδγὰα ὅδ, 19. 
Δ᾽ 4018 υἱδη81}}8 οιηδὲ αῦ [Ιἀο]αἰγᾶ, Θὰ αι! Αὐ! το 6 
τη ἀἀτὶ ροβϑβιιηΐ, δ] θη άα βιιηί------ αὐ ἰἸσὴα Ρυτ- 
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σϑηῖαγ, σδηἀθηίία [Δοϊθηἀἃ βυηΐ, νεγὰπι οἵ οἰδιϊουυπ 
ΟΙΠΠΪΠΟ ἸΡ)6 πη ἀδγὶ ἤθοθ586 οϑί." ΠΝ 7. ( 60.) 
Βοβθητ. (4 Κ68 πῶς [ὉΓ φεΐυϊδ, ἀηα Βυρ4.5 αὐτώ», 1. 6. 
ΘΨΘΓΥ ΟἿΘ Οὗ {Π086 σοποσγηϊηρ νμοπ ΟἸγίϑί δα {ἢ ι}8 
ἴδ ἰτοαίθά, Ὡδιηοὶνγ {πο86 ψῇο ᾿ἰπάπϊρα ἴῃ ν]οίοι!ξ 
Δἰδοι]οΏ9. πῦρ 15 (6 337 Ὁ λοίί, 83 δἼοσυβίοιημοα 
ἱπιᾶρο οὗ δἴθγῃηδὶ ρυ 8 πιοηί8, δηα ἀλίδεσθαι πυρὶ, 18 
83 1 ψ γα ἴο Ὀ6 Βργι ΚΙ] οα ψ ἢ 58]ϊ, 1. 6. θυγηΐ, ἰοτ- 
(ὑγρὰ, ἄο. Ηδ {δῆ οχρίδιηβ [ἢ6 ψογαβ καὶ πᾶσα 
θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται, ““Ὀυϊ ΘνΟΓῪ νίοιςη Ψ1] "6, 
τουδὶ θ6, ρῥΙοΚΙοα 1 846}: ἢ 1. 6. ΘΥΟΥΥ͂ Π]ΊΔΠ ΠΟη86- 
“ογδίοα ἴο (]οἄ, οὐρῃΐ ἴο ΡῈ Ῥγοραγεᾶ ὈῪ {Π| 8|ύ οὗ 
{γα νυ ϑ6ο0πὶ ΤΣ οἰθγηδὶ [εἰς γ. δϑαίέξ ἴῃ 1Π68 (Ἰ8581:- 
οδ] τιίογβ οἴϊδεη ἀθηοῖθβ εὐἰδάοπι. Ιῃ [ἢ}18 ραββαρθ 
{Π6 ἀοοίσηθ οὗ (Πγῖϑ 15 580 οδ᾽ δά, 85 θεϊηρ ἢ τηοϑὲ 
σοηϑβυπηπιαῖα ψ]βάοιῃ : πᾶσα θυσία Μ1}}, ΟΥ̓ ΠΙΘἰΟὨΥΠΊΥ, 
6 ΑΓ [6 86η86 ΘΟΥ̓ΘΓΥῪ πιᾶη, ΜὯΟ 8 σοῃδοογαίοά ἰο οί, 
8398 ἃ νἱὶςΠ. ΒΕοιῃη. 192, 1. Κυϊηοοῖ {π|ηΚ85 τὲ 
[Π6 νϑῦβῈ ἢδ88 ἢ0 ςοηηδχίοῃ ψ] ἢ [ἢ 6 ργοσθα ηρ ; ΠΑΥ͂ 
{Πα 10 σοί δ]η5 ἃ ἀἸοῖ Ὀγουρῆς ἔσγνναγά ὈΥ “6808 Αἱ 
80Π16 οἴδοῦ ἔπη6, δηά Π6 ἢ8 ἴᾶγ8 ἀοσῃ [6 8686. 
“Ἐν ΤΥ οὔθ οὗ γοῦ οὐρῇΐ ἴο ΡῈ 88 1 ὝΟΙΘ 8δἰ[6α, 
οπηθηάοά πα ργαραγεα ὈΥ σα] διη 68 δηἀ νοΧϑίΪ ἢ Β 
(ἰῃ ογάογ (δι ᾿ξ ἴΠΔΥ Οίδίη βα]ναί! 0), ἃ8 «ἱΪ β8ογὶ- 
668 τηϊι5ὲ 6 ᾿ὐλεμῃν δηά Ῥγοραγοά, 1ἴἢ ογάοσ ίο Ὀ6 

δεοςορίοα στ Οοἄα." 1 τπηυϑὲί οὔβογνα (δαὶ {πο Γ 
᾿Β6618 ΒΟ] 6 ἢ] Πρ ΡΓΘΟΔΙΊΟΙΒ ἴῃ {Π6 ρον Ἰηἰογργείδ- 
το, ΘΒρΡ ΘΟ Δ }γ 88 11 15 οι 64 οη {π᾿ ἀδΔΏροτΓΟιβ ρῥγη- 
εἰρίθ, (δι (ἢ ραβϑδρα 15 ἤθσγα ομέ οΥΓ ρίαεο. 1ἴβ8ο, 1 
Ἃ0 ποί 866 ΠΟΥ ΜῈ σδῇ δν σὺ ΠΟρ6 ἴο δυσίν δ 118 ἴσὺ 8 
.86η86, Ὀδσδυ86 6 σδῇ ὭδνοΓ αν [ἢ6 Ὀοπηοῆϊ οὗ σὴν 
«οοπέοχέ. ἘΒοβθημη. 4130 βέδίθβ ἃ ἢθν, δηά νῇῆδί 6 
ἴΓΠῚ8 8 ἸΏΡΘΏΪΟΙ5 Ἰηςεγργοίδίοη οὐ δοῆοιίί. ΤὨ]8 
ΠΟΥΘΨΘΣ, ἴο Πη6, 866Π|58 ποΐ ἴο ἢᾶνο βυιοϊοηΐ Ῥγορα- 
ΗΠ ἴο ἄδβογνε Ρεΐηρ' ἀοἰΔ!]6ἀ ἴο τῪ τοδάογθ. Μαιῖς- 
ἰδπὰ οἴδετβ (Π6 ἐσ! οτηρ; ᾿ηἰογργοίδιιοη, νυ ἢϊοἢ 18 μϑῦ- 
ἯΠ 88 ῬΓΟΡΔΌΪΘ 88 ἅΠΥ. : 

νου] ροϊηϊ πᾶς γὰρ πυρὶ ἀλισθήσεται, καὶ πᾶσα 
θυσία, ὅτε. δηὰ ἰγϑηβὶαΐο, ,» Εὐογν οπμ6 διῥαϊξῤ δὲ 
δαίἰίοά ευἱἱξ ἤγο, αδ ουϑγψῳ δαογῖβοο δραΐ δὲ δαϊέεά 
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εὐἱές οαἰέ. ᾿ΓὮ 5 5668 ἴο ἤᾶνθ Ὀδθ βροκβῃ ἰο {ἢ 6 
ἈΑροϑί168 (νογ. 85.) δηὰ ἢ {ἢ6πὶ ἴο 81} (βεϊβίϊδῃβ. [1 
ἴῺΔΥ ρἷνα ἃ γϑᾶβϑοῃ ΨΥ ΠΟῪ δῃουϊα ᾿ραγί σι δὴ 
οἴδκεπαϊηρ, ἐγθ, παπά, οΥ ἐοοῖ, Ὀδοδδβθ θνοσῪ ΟΠ οἵ 
{Ποιὰ ννὰ8 ἴὸ Ρ6 οηάδυρὰ ψιἢ (6 Ποίν ϑρὶγὶέ, δῃὰ 
σΟΠΒΘΟ]ΌΘΠΓΥ οου!ὰ ποΐ Ὀ6 8η Δοσθρίαθ!β βϑογῆςθ 
ἰο αοά, τ ἴπον τοϊδιηθα Δηγ ἡαυοιμγὶέθ υἱοθ, βἰρηϊβοά 
ὈΥ {6 εγε, λαπά, ἂπὰ ζ7οοὲ : 500}} νψγᾶ8 [6 ἴονο οἱ 
ΤΩΟΏΉΘΥ ἰη Ζ0 488. ““ῸΡ εδὐυονγν ΟΠ6 οὐ ψοιι (838γ8 ἢ6), 
εὐἱϊί δὲ δεαδοποά «εὐ γε (1. 6. τὴς Ηοὶγ ΟΠοϑῖ, 
Μαίῆ. 8,11. Αςίβ 8, 8.) αϑ ἰὴ 186 ο]ά αν {Π6 ῥγε- 
σορῦ γγ88, δυόγν ϑαογοο δἠαΐί δ δοαδοποά ισἱέἠ, δαϊέ. 
ἜΝΜΑ Ψ6 ΙΏΔΥῪ ραίῃογ, {παι τΠ6 δαὐξ ψἢ νΒΙΟἢ 
ΘΥΘΙῪ βδογιῆοο ὑπᾶογ {π6 ΟΙΪά (ονοηδηΐ ψὰ8 σοη,- 
ΤΠ 66 Ρ6 βαϊ 6 ΟΥΓ βθαβοηθα, 8 8ῃ 6 Ὀ]Θ) ΟΥ {γρ68 
οὗ [Π6 ΠΠποίν δρὶγὶξ τὰ τ[Π6 ΟΠ τ β(1Ί8ῃ βδογιῆςθ, ψὶτπουξ 
ΠΙ ἢ ϑρΙΓΙ ὯῸ β8δοσῆσα οἂπ 6 δοσορίδθ!ε ἰο σοα. 
ΤΠ 86η86 86 618 ἴ0 Ὀ6, “458 ΘΥ̓ΘΓῪ 5880 }Πῆἔροθ νν88 ἴο θ6 
δοδβϑοηρά νη δαΐέ πο γ (ἢ6 ΟΙΪα (ονοηδηΐ : 80, [ἢ 
{π6 Ναν, ὄνϑσὺ ΟἸἨ γι βίϊδη 5}4}} ἢᾶνα ἃ ρογίίοῃ οὗ (ἢ6 
Ἡοῖΐν δ8»ιγὶ; “Ἰοἢ Ψ11 Θη4 016 δίῃ), 1 Β6 μ6 ποῖ 
ὙΔΏΓηρ; (0 Πἰ 56], [0 τλοΓΕ Ὗ ΘΥΘΓῪ σογγυρί δρροίϊα 
8δη6 ἥδοιϊὶοη, ἴο ρᾶγί ψἱἢ δὴ οἤἴδηαιηρ να, μαπά, οἵ 
οί." Καὶ ἴον ὡς, ἰ8 ΨΘΙΥ 5084]. δ66 ἰἢ6 ποίᾳ οἱ 
Μαίιῃ. 99, 21. Ου οςοδβίοη οὗ 5αἰέ θαϊηρ τηοηἰοποί, 
Μί. Μαγκ ροθβ θη ἴο δῃοίῃογ βυιηρ οὗ ΟἿΣ ϑανίοιισ 
ςοποογηΐηρ 8αἰέ, [Ὠου ἢ δροκθη ραυπαρβ δῖ ἃ νϑῦγῪ 
ἀϊδδιθπὶ {π|6; ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἄλας, ἠαυς δαϊέ ἐπ 
ψοιμγδοίυεδ,  ΠΙΟἢ Βθθιη8 (ο "6 οὗ υησογίδ!η βρη ῆοα- 
ἄοῃ. [{ 18 πΠΚοὶγ ἀπὲ [Π6 ΗΑ ΘΏΒ ᾿8ι] {ΠΕ ῚΓ ποίίοη 
οὔ πο σαηποίέψ 9} «αἰέ ἔτοτῃ 1,Θνλουδ, 2, 18. (Μαικ- 
Ἰδῃα.) 

Ἐοβοηι. ἀοί41}8 8 πον, δηὰ ψῇῆδί ἢ6 [6ΓΏ18 Δἢ [ῃ- 
ΘῃίοιΒ ἰηἰογργοίδίοη οὗ δομοίί. ΤΠ18 ἤΠΟΜΕνΘῚ, ἴρ 
ΠΙ6 8668 ηοΐ ἴο ἢᾶνα Βυ Ποἰοηΐ ργορὈ1 ΠΥ ἴο ἄθβογνο 
Ιαγίηρ Ὀδοίογο ΠΥ τοϑάθσβΌ [ηάἀθοά, 1 σδῃηοῖ δοσθάς 
ἴο 8ΔΠΥ ἱηογργοίδιοῃ 1 πᾶνε γαῖ βθθῃ, ᾿ Α1] ἃγθ 1140]6 
ἴο ΟὈ] οἰ οἢ8. 1 ΠΔῪ 086 ἴῃ6 ψογάβ οὗ [Πδΐ δποίθης 
ἄϊοι οεἰϊοά 1ῃ Ῥογϑοῦ 8 Αρροῃά. δὰ Ἔουρ. Ἐπγϑηά. 1 
ϑ1 4. “Με ηὐυοὰ ιαίαηι, Ὠαῦογα, αιιοα δοφμαῦ, Ὠοῃ 
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Πα οτθ, οὐ θυ} 6 ἔδγα ἴῃ στο ρυ8, οἰξῖ8 αὐὰ πον 
σἰέ, αυὰπι αυά δέ, ἀϊσίυΓιι). 4 

δο0. καλὸν τὸ ἅλας. Οπ {6 τηθϑηζίοη οὗ βε{, Μεις 
18 ἱπάυςθά ἰο 830] οἵη εἰ}18 βαυίπρ οὗὁ (γίβί, ψ μοὶ, ὈῪ 
(Π6 ΨΑΥ, 8 ΔοῖΠοΓ δεηέθηξία βιτη!αγ ἴο (Πδι ἰῃ Μδί. 
ὅ, 18. ψἤΘΓΘ 866 [Π6 ποία. 

ὅο. ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλας. Ηδτο δἀρναΐη ἅλας ἀδῃοίαβ 
νη Ἰβάοιῃ. ΓἜχετε 18 ἔογ κατέχετε, γείαὶπ ἰτὰθ τϊβάοιι. 
Καυΐϊποοὶ, πΠονγονοσ, ἜχρἝδι 8 8810 85 ἃ. δυτθο] οὗ οου- 
δίδῃου δηὰ γι ἐγ θη ἀβῃϊρ. ὅδο ΡΆ1]. σύμβολον γνησίου 
φιλίας. Αηὰ 80 ΤίιείΖεβ, οἡ Γυοορἤσγοη 135. ἅλα δὲ 
ἐτίθουν οἱ παλαιοὶ ἐπὶ ταῖς τῶν ξένων καταρχαῖς, συμ.- 
βολικῶς ἐπευχόμενοι---παγήναε καὶ τούτους εἰς μίαν 

ὁ ὁμονοίαν καὶ Φιλίαν. δ οἰΐο5 ΡΙυί. 685. 6. ἀΔηὰ 6907. 
. ΤῊ β6ῆ86 οὗ [6 ραββαρθ (νὴ τΠάγανίηρ (ἢ 6 ἰτηδ- 

Φ,ΘΓΥ) 18, ἴῃ [6 ορ!ηΐοη οἱ Κυΐϊποορὶ, {Π6 10] ον Ἰηρ,. 
ὰ τὰ γου, 0 ἅγ6 Αροϑβί]68 δηά {ὰζυγε ἰθδοῖθγβ ΟΥ̓ΤΩΥ 
ἀοοίτίηθ, αἴδος νδῖῃ ποηουζϑ, δη δῖ βίπ οι ποΐ οὗὅἁ 
τηοάογαίοῃ, θυΐϊ οὗ διηδι(ίοη, δηὰ ζα]} ᾿ηἴο αἰΐογοδ. 
[10η8, ἀπά {Πογεΐίογο δγα ποῖ Θχϑηρ 65 οὗ νβάοῃ (ο 
οἴπογϑ, ψῆο Μ}}} σογγϑοΐ δῃά διηθηα γοιι 9 Υοῦ πῃιϑ 
ῬὈκ 5βἰυάϊουβ οὗ τνίβάομ, ἱπηδίθ δηὰ Θχθιρ] ΓὟ ΠΥ 
ἀοοίγίπο ὈΥ γόους ᾿ξ δὰ ἀδοάβ, δῃὰ τἢ18 4͵80 οὐ]61- 
ναίθ ρϑδοθ. Με. ΝΥ εβδίοῃ (αρ. Βονγυογ, 164.) οϑδεβ 
{86 [ο]] ον ηρ ραγαρίγαβα δηά 1] 5ἰγδίιοι οὐ {Π6 Ρ88- 
βᾶρο. “Κραρ γουγδοῖνοβ ἴσο σογγυρίίοη ; δηά, 88 
οὐ ἰἰᾶνὸ 881, ἤανϑ Ηγθ 480, δηά θιιγῃ οὖν (Π6 οδηᾷ- 
τη Ραγί8, (παι [6 ψῇοΪΘ τὴδυ 6 σοῃϑιιπηεά. "2 8. ἢν» 
[υ.8, 1 βροακίηρ οἵ [6 ρυπιβῃμηθηΐ οὗὨ ἃ αἰδῇ ᾿ ἢοβα 
ΟΥΙΏ65 ὙΟΓ6 πποχρίδίθα, βαγβ8. {πΠ4ϊ ἢ6 “ ᾿ἱνρά 8 τηδη 
Ἱογθιὰ ;᾽ ἢδ σου] πβθμ τοὶ ΠΟ 8ἰίδσ, θ6 γοςεῖνϑα 18 
ὯΟ ΒοιιΒ6, δῃἀ 510 δ 0 {800 ]6 ; δἰ Ἰβηρίῃ ἢ ἀ168, βαϊθά 
δηὰ ἀεϑρίβοα ὈΥ 81}, 111 βοαβδοηθά ἴῸγ 4]]-σογγιρίϊηρ 
ἀεδιῇ. 

Μτν. ὙΥ εβίοπ᾽ 8 οἰἰδίϊοῃ ἔγοιῃ “βου }. ΟΠοθρι. 294. 
ἷ8 ποίμιηρ ἴο [8 Ῥυγροβθ, κακῶς ταριχεύθεντα 
παμφθάρτω μόρω. Τὰαρ. 18 ἴῃοΓεα υβοὰ ἴῃ ἃ Βριγδίϊνο 
86Π86, ἡϑιηοῖν, ἀγθα μ᾿}, υυἱέμεγοα ἐπέο ιυτίη Κίο5, 88 ἴἢ 
ΔῊ ΘΙ ΡΑἰπιθα σοῦρβθ6. Κακῶς ΠΠΔῪ τηρδη πιδογαδίῳ, 
τεγν πτμζὴ : οὐ 1 τη γ τοίδγ ἴο (6 5{}}} γριογεὲ μαρρατὰ 
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ΔρΡΡοάσαποο Ψ ΐοἢ ἃ πηι ψου]ὰ ρτεβθηΐ, 1 {{|6 
ορϑγδίίοῃ ϑὲ διθαϊπιίηρ ψοῦα ἐἐ ἄοπο. Ἐνθῃ [6 
5 ΠΟ] 481 αἱρης ἤν ἰδυρσιι Με. Ὑ᾽. θοτίογ, ψγἢο οἰΐο8 
ϑοΟρΡὨτχοῦ. τὸ γῆρας ἄμε μαραῖνον ταριχεύει. ΤῊΘ ο]: 
Ἰοντης ἱπλοσργεϊδιίίοη, υείηρ οα {π6 Δ ΠογΥ οὗ Εὰ- 
{πγιητα8, ἀσβογνοβ διἰθηξίΊοη. ἽἍΔλας ἀγάπης, συνέχον 
καὶ σνσφίγγον εἷς ὁμόνοιαν. Τη 1ΠΠπ5ἰΓϑίοη οὗ {Π6 6Χ- 
Ῥοϑιείοη ρων Ποαέϊοη, 1 δα, {πΠδΐ ἃ δ π}}18 Ὁ πιθίδρ ΟΣ 
σου 8 ἰη Γγϑῖρρυβ ἂρ. ῬοΙ]ὰχ 7, 41. ὁ δέ ἀναγναψας 
καὶ θείωσας τὰς ἀλλοτρίας ἐπινοίας, 8]1ΟΓὰπ ΘΟΧΡυΓ- 
Ρ',Δῃ8 Βοης6 188. 

(ΓΗ͂ΑΡ. Χ. 

ΨΈΚΒΕ 1. Κακεῖθεν ἀναστὰς. Α ἨδΡτΓΑΙ8Π, 84 γ8 
νεἰϑοϊη, οηρ 1 Ηδρ. 24, 1. Απά 80 Βοζὰ. Βαυΐ 
Κυρκα τϑηάρθγβ, “"1η46 ἀἰβοθάθῃβ;" 838 Μαῖκ 7, 94. 
δηἀ 8110] οἱ η8 βϑθνθγαὶ ΘΧϑη 68 ἔγοπι [ἢ 6 (Ἰ]ϑβὶοδὶ 
ὙΓΠᾺῸΟγ5. 1864, 181 ἰη {Π19 586η86, ἰ( οἴδη οσουγϑ ἰπ 
ΤΠυογα! 68 δηά οἴμον Αἰς νυ γι 6 8. 

1. ἔρχεται εἷς τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας ὃ. τ. π. τ. 1᾿ 
..68118 μὰ Κυϊποο}), δὰ σοραϊγεα ἔσομη ΟἼδ] 66 ἴοὸ 
Ζψογυϑαίθην, ἰο σα] γαῖθ ἰἢ6 ἐγκαίνια, ἀηὰ ψῆθη (6 
26» ἴπογα ρῥ]οιεἀ ἀραϊηβί ἶ πῇ (566 Φοθη 10, 92,40.) 
ἢ γειγοά ἴο {πὶ ραγί οὗἩ ψιπ4θὰ ψῃ]οἢ ψγ88 ςδ] δὰ 
Ῥεγϑᾶ. 

ὅ. ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην, ἢ6 σοτητηδηοά 
(ἢδὶ γον: ουβυ ἴο ἀϊνοτγοίηρ γουΓ ψῖνθ8, γοιι 58ῃου]α 
ἵνα [δῖ ἃ ψτηρ οὗ ἀϊνογοσπηθηῖί. ᾿Εντολὴ 58]60Ώ1- 

ΔΗΥ͂ ἰανγϑ, σΠ ΘΗ ρεογηιδϑίυθ οη65. Οηθ τηυβῖ, 
Πού ΟνΟΓ, ὈΓΙΠΟΙΡΆΙΠΥ υπάἀογβίδη [Π6 σομηπΊδη 4, Π0η- 
οογηΐηρ [86 συ ὴρ {Π6 11} οὗ ἀΐνοΓοθ. 

11. ἐπ’ αὐτήν. ΤΏΘτΓγο ἅγὸ ἤοβα Ψῆο ἰηΐογργοὶ (ἢ)}5 
οὔτ ἤογηιεν ευἷξο, ἀραϊηδῖ ῃοπὶ (Π6 ἢ 5 Δη τηΔΥῪ 
ΡΓΟΡΘΓΙΥ Ὀ6 βαϊ 4 ἴο σοτημ 841 ]Ὰ}1ΘΓῪ ; τ ἢ] οἢ, ἢ6 οδη- 
Ποὶ Β(ΣΙσΕν Ὀ6 5414 ἴο ἀο, 1 ἢ6 ΤΏΔΙΓῪ δποίῆοσ, ψῃ6- 
[Π6Ὶ νἹΓρίη οὐ ψ]άον, θυ  ΟὨΪΥ 17 Β6 Θβροιιβ8 ΟΠ6 480 
Τορυάϊαίοα ὈΥ Δησίῃοσ. ΤῊ 5 ̓πιογργοίδίοῃ 1168 Οροπ 
ἴο {86 οβρ]δοίιοη, (πὲ δἱ {Π|18 γαίβ, (Π6 βαῖια 86 πε πιθηῦ 
Ψ} 06 ἱπουϊοδιοα ἔγγίςσα, ἢ νοῦ. 11 δηά 14. ΟΥ̓ γβ ὰη- 
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ἀστιβίδηα 1 οὗὨ (6. 20» η,ΟΡ εἶδε, ἴο ψΒοῦ), ὈΥ͂ υπ]ιι8 
τορυσϊδίίοη, (ἢ 6 Ὠυβθαπά αῇἴογάβ ἃ σδιβα οὗ σοπῃπιὶῦ- 
εἰηρ 84] ΘΟ ΓΥ, οἵ οὗ δι γδοίηρ δοοοηά δη δά υ]ζοσου 
πυρί48. Βυξ (μο86 πη ογργοίδεοηβ 40 ηοΐ εἶθαῦ ἃ 
ἐλὶδ ΑἸ ΟΠ Υ, πϑιηοὶν, νμδὶ τῃ6 Ψψογὰβ δέ ἀμκόγιξ 
αἰΐαηι να ἴο ἀο νίτἢ {Π|6 βυ0]6 οὶ ἢ δίηςα {Π6 τορὺ- 
ἀϊαϊοα ψοπιδη 18 ΘαυΔ}}ν ἴῃ ἀδηροῦ οὗ ἸΔΟ ΟΣ, πῆς: 
{ΠῚ {Π6 υβραηά ψῆο [85 γορυάϊδίθα ἢθγ τηδγγίθϑ 
Δηοίδογ, οὐ ηοῖ. Τ|ι}8 οσουγγοά [0 πη6 88 ἃ (αἰ ου]Υ 
1η Μαί(ἢ. 19,9. Νον, πονονογ, δευτέραις ᾧρῤόντισι, 
1 δ΄ῖὴ οἵ ορίπίοῃ (δὶ [688 ψΟγ8 ἃγΓῈ ποέ βιρου ἤμοιιδ, 
Ὀυΐ 80 σοῆογα νι {Π}6 ργθοθαϊηρ,, 88 ἴο βίρηϊγ, (Πδΐ 
([Π6 πη]υϑὲ τορυαἀϊαίίοῃ οὗ (6 αἰνογορ νὶ δ ρίνοβ 
οδ86 ἴο ΔἸ ΓΥ, δηὰ {πᾶΐ (ἢ 6 βοοοηά τηλγγίαρα 8:- 
ἴογάἀδ διε ἔογ γερυάϊδιίοῃ. ΕῸΓ ἰξ ΔΠΥ ΟὨ6, ἴογ 'ῃ- 
ΒίδΏς6, ΟΠ τηθοίηρ ΜΙ δποί ΠῈΣ οιηδη ψῃο ρῥἰοεβοά 
ἢϊπὶ τΠΟΓ6, ἢδΔ4, 1η ογάδγ ἰο ροβββββ ἢδγ, ψε θη ἃ ὉΠ]. 
οὗ ἀΐνογοθ ἴο ἢ]8 ἔγβί ψ 16, ἀπά Πδαὰ ἐπ ΓΘ ΌΥ σοηοράρα 
ἴο δΔὴγ Ψῆο τωρ νυ δἰ. {6 ῬΟΟΣ οὗ τηδγγυίηρ ΠΟ, 
ψΠδἱ οἾ86 νοῦ (ἢϊ8 Ραίΐ ἰο ρσίνα 6 Γ ὺρ ἰο Ὀ6 ἀφἤϊοά ὈγῪ 
δά] ογοσβ, δηά ἀνϑο Ῥϑηάδσ ἰο {Π6 [τι8(. οὗ οἴποσβ ; 
νοῦ, Ὁ. [Π6 ἰαννβ οἱ Βομθ, ννᾶ8 ἃ οσίτηδ ρυΐ οἡ (ἢ6 
β81η6 ἔοοίηρ ψΙ νοτεάοῃμ δηὰ δαιϊΐοσυ. ( εἰ5.) 

12. ἐὰν γυνὴ ἀπολύσῃ τὸν ἄνδρα. ἼΠΕΓΟ 15 εΓΘ ἃ 
οδί νδείθείν 10 (ἢ6 τοδάϊηρ οὗ (6 Μ55. Τὴθρ 

ὑγεβίοτῃ ΤΟΟΘΗΒΙΟΏ ἢ88, εἶ γυνὴ ἐξέλθη ἀπὸ τοῦ ἄνδρος" 
θυ {ἢ}15 Ὀ] ΔΙ} ἀγοδβα ἔγομῃ ἃ ἀθϑϊγτο ἰο βοΐϑη {Π6 λη- 
οἸβα ᾿)αγϑῆηθβθϑ. Εδίδι πῆρ, ποννονοσ, (ἢ6 σοιημίοῃ 
τοδαϊηρ, ἴῃς τηοβί σοἰθυγαῖθα (τα πηθηϊδίοῦβ ἃτὸ γοί 
δὲ 18831:6 Οἢ {ἢ6 δ6η86 οὗ {π6 ψογά8β. Ηδιηηοηά, (]6- 
τίου5, γοΙἢ, Υείβίοιη, ᾿ϑοάδαγιάρο, δῃὰ Ἐοβθῃιι]!οσ, 
τηδἰηἰδίη τὺ {π6 76 15} ψῖνοβ ἢδὰ ποῖ ἐῃ6 ρονεσ οὗ 
Τορυάίαἰηρ {Π6ῖγ ἢυβραηάβ. ΤῊΘ ὙΠ (βλγ8 (δπιρ- 
06}}) ἐοαϊ ἢ ἀο ποίμίπρ ὈγῪ Βογβεὶ, Ὑ θη {86 ἀμ6- 
δαπά ἰπουρῆς δὲ ἰο αἀἸδβοῖνα ἰπ6 τπηδιτίαρο, ἀθγ οοη-᾿ 
δοπὲ ν)ἃΒ Ἰοΐ Ὠδοθβϑᾶσυ. Τὴ Ὁ}} οὗ ἀΐϊνογοθ ψῇῃηϊοὴ 
8ῆὴ6 τροοοινθα ννὰαῪβ ἴο β6ῖνθ δ8 δνυϊ ἄθῆςθ [ὉῚσ ἢθσ, {δὲ 
8ῆ6 δά ηοἱ ἀρσβογίθα ἢοὺ Πυϑθδηά, Ρυΐ ννᾶ5 ἀἰβεηϊβοϑά 
Ὀγ Ὠϊπ, δηἀ σοηβθημ ΠΕ} ἔγθο : δηά μογοίογο ΟἸογὶ- 
οι δηὰ Ὑ)ο ἢ νοι] ἰαΚα καὶ ἴον ὥς, α5 ἐς ἴῃ {116 
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ξοϊ ον ηρ βθηθ6 ε “6 ψἢο, ἀϊνογοίηρ; ἢ18 ν 18, τηᾶτγ- 
το δῃηοέξΐο, 18 δὴ δά] ἴθγοσ, 1 [Π6 5ΔΠ1|6 ΠΊΔΠΠΘΣ 88 

᾿ἃ ΨΜοιϊηδη ἀϊνογοίης, ΠῈΣ Βυβρδηα." ὅζο. ΤΠ ΘΓ Β6 6 ΠΊ8, 
Βονανογ, βοιηθί!ηο ὈΣΘΟΔΓΙΟΙΒ 1 (ἢ 15 1 ΘΓργο δ 0ῃ, 
Γαβίηρ,, 85 1 ἀοε8, Οἡ 8 856η86 οὗ καὶ ΨὮ]Οἢ) 18 ΓΆΓΘ, 
πα ρογῆδρβ ΠενῈγ ΘσσὺΓΒ 1ἢ {18 σοηβίταοιίοη. Ηδιη- 
ηοηά, Υ͂οἰβίθιη, δῃηά Εοβϑηιη θοῦ, δἰ(οιαρί ἰο τὸ- 
'ονα ἴΠ6 ΑἸ ΒΟΥ ὈΥ γοπαδγίηρ ἀπολύσῃ, δι ἀρδογιε- 
γέ ; δῃὰ οὐ (ἢ15 βδυθ]θοῖ ῆ εἰβίδίῃ πᾶβ {86 [Ὁ] ονὶηρ; 
ΓΟΙΏΔΓΚΒ: ᾿ 

“ ΤΠουρὴ (ἤθγὸ ψὰ5 ποῖ [Π6 88π|6 ΠΡ ΘΓΥ οὗ ἀ]- 
νοτγοῦ ροτγιμ 66 ἴο [η6 Ζ26ν 8 ψίνοβ, 85 ἴο (6 ἢ.8- 
θδηά9, Μαδιῆθν Βρθαῖζ8 Π1Π6 {1π|685 οὗ ἃ Ὠυβραηά ἀ]- 

. νοσοίηρ; 815 ψ]ΐδ, δι οἵα νη ἀϊνογοιηρ ΘΓ Ὠυιβρδηά 
ποῖΐ οὔσθ. δὅὸ Ζοϑθορῆῇ. Αηΐ. 15, 7, 10. 18, ὅ, 4, 9608- 
τοί 14. 1. Ὀιχιὶ ΒΕ. Φοομδηδῃ ἢ. Νασὶ, φυδιγοῦγοηι 
ὌΧΟΙ, 408 ἔδοῖα ἤλογις βυγάα, οχὶῖ, εἴ νὴγ αυἱ ἔδοίι8 
Γαθγιί, ποη δάποεῖ 9 Βοβροπάσγαμῃέ 1}11: 1 ὰϊ τορι- 
ἀϊαὶ Ὡοη δϑὲ 5810}1}}18 πΧοσὶ σοριια!δίεβ, αυ]ἃ ὈΧΟΓ οχὶξ 
Ὡοΐδη5 νοΐθῃβ, ΝνὶγΓ δυΐδθῖη ὨοθΏ 181 νοΐδθῃβ8 οάιιοι.ἢ 
Τμδὲ {δ ν 6 οοαΐα ἴῃ βοῃθ σ8868 ἀΐϊνογοθ (Π6 [108- 
Ὀδηά, ἀρρϑᾶγβ ἔτοηι (ὐδίυθοί!, 7, 9. ““ δὶ 1 νΊγο ϑίδθ 
ἐμογίηΐ τηδοι]ς, ποη σορυηΐ οἰ, υἱ ἀἸτηϊ8ξ ὈΧοΓΘΙη. 
Ὠιχι Βαρῦδη διπιθοη ἔὶ (18118}16}18: ἀθ αυοὸ αϊοίδ 
81Ππ| ἢθος νϑγθα ἢ 46 τΏ861}}18 ρᾶΓν 8; δοὰ 81 τἸηδοῦϊθ 

- ΤΏΔρΡδ βιηΐ, σοραηΐ ουτ, αἱ ἀἰηϊ{1. Απά 7, 10. 
ΗΙ β8υδί, 4ι.08 οορτιηΐ δα αἰπη τ οηάιιπὶ ὈΧΟΓΘ8: ααἱ 
βαῤθοιῦος Θϑ αἰςσογθ, οὐἱ ἔπους ροϊγρυϑ, βίεγουϑ οοΪ- 
ἱσοηΐθῃῃ, σοῃῇεδηίοδηη 8085, ΘΟΡΙΑΓΙΠΊ, 8:ν 6 δ] υδηηοάϊ 
ἐπσσιηΐ δηϊθησδηι ἀυχογιηῖ, ϑῖνθ ροβίᾳυδη ἀυχοιϊηΐ : 
οἱ ἀ6 ἢϊ18 οπηηίρυβ αἀἰχὶς ΗΕ. Μϑισ, οἰδβί ρδοίυϑβ [δεῖς 
ουπὶ οἃ, 116 ἑδπηθη ροίογιῖ ἀἰσθγθ, ρυΐϊαθδη, τη6 δυπὶ 
ἔδσγε Ῥοϑδ6, 864 δῃ| Ποῃ ροβϑϑιῃ). γ᾽ ει ὑπ βαρ θηΐθα 
ἀϊχογαηΐ : 1114 ἔδγεῖ ἠοΐίθηβ, Ἐσχοαρίο ρϑγόι 880 Ὁ]σΘσο, 
αυΐᾳ ἰαδβοϊί σατο 1ΠΠ|ι|8. [ἢ βοῆς τη ΘΑΒΈΓΟ, 4150, (ἢ6 
οαπάϊείοη οὗ {Π6 ψ| 8 θαιίογ (88 {Πα ΟΥ̓ [6 ἢιπχε-. 
Ὀδηΐ : ἴὸσ ἢ ψ)ο ῃδά ἀς6ῇ]6α ἃ νἱγρίη ψὰβ8 θουπα ἴο 
ΤΑΔΙΤΥ ὮΘΓ, ΠΟΥ ψ͵88 1 ἴῃ 18 ρον δνβῇ ἴο γεριυάίαια 
Ποῦ {πὸ Ὅουι. 24, 290.); δηά 6 ψῖο δα (86 }γ 8δο- 
οὐδβεα 4 ψίΐα οὗ σογγυρίθα νἱγρίηῖγ, σου! ποῖ τορὺ- 

ΥΟΙ,. 11. ο 
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᾿ἀϊαία ποῦ (θυ. φῶ, 19). ὙΜΠΙοἢ ργνιορε οἵ ἐἢ9 
Ν 6 185 ὈΥ “209. Απί. 4, 8, 23. (ῃυ8 γϑβιτιοίθα : Κρι- 
βεῖσα μὲν ἡ κόρη μὴ ἀδικεῖν, συνοικείτω τῷ κατηγορήσαντι, 
μηδεμίαν ἐξουσίαν ἔχοντος ἐκείνου ἀποπέμπεσθαι αὐτὴν, 
τλὴν εἴ μὴ μεγάλας αἰτίας αὐτῷ παρασχοὶ, καὶ πρὰς ἂς 
οὐδ᾽ ἀντειπεῖν δυνηθείη. Βυῖϊ ὈγΥ ΡΏΙο 18 φίνοη ἰο 8 
[Α|86] ν δοοιιβοὰ νυ [Π6 ΘΓ οὗ ρυξηρ᾽ ανῶν ΠΟΥ 
Πυδραπά. ὴ6 [ρ. ὅρος. ἐ. 4. Ρ. 818, 17. Υεῖ δα 
{86 τἰρῆία Οὗ 1πΠ6 Πυθραπα 'νογα βιρογίοῦ ἴο ἴδοβα οὗ 
(η6 νι δ 5 πιδηϊίδϑι ἔγοιμ (18, ὨάπΊοὶγ, τῃδι Ὀγ {Π 6 
αν δά οιιβίοιῃ οὗ {π6 968 τἢ6 ψ}Ἕ ψ 858 ἢ [6 ὨΔη(8, 
δη ὑπάογ (Π6 ρονοῦ οὗ (6 ἢυϑθαπά. Μοζϑονοσ, 8 
ΨὶῈ Πανὶπρ δὴ {ΠΠοὶϊ σοηποοΐίοπ ΨΠΠ ἃ δαολείογ, 
νγ8 σ.]} γ οὗ δά υϊΐοσγ, δ Ραπηίβῃδοί  ψτἢ ἀοθ δ. 
Νοῖ βα {6 δυβδαηά νίιο δα σοῃπηθοϊίοη τ δα 
μακιαγγϊο ποηδῃ; ψὨϊο ἰδ 480 88 ἰῇ ἴογσα 
διποηρ {π6 δαγὶν ΟΠ τ ϑιίδηβ, 88 ψὰ ἤηα ἴγοιῃ ΒΑ451}. 
(δηοη. 4]1.; (ὝΕι8.) ᾿ 
Οπ {ϊ5 βιιδ)]δοῖ Κιιΐποβὶ οΐεγβ (ῃς [Ὁ] ] οι ηρ οὐδοῖ- 

νδίϊοπβ: “ ΑΒ ἔλγ 85 τοβδγὰβ ἴΠ6 ψοσαβ καὶ ἐὰν γυνὴ 
ἀπολύσῃ τὸν ἄνδρα αὑτῆς, καὶ γαμηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται, 
ἰἰθ ψοτά μοιχᾶται ἸΏΔΥ Ὀδ τοίοτγθά [ὁ ἴῃ6 νῆδξ, 
Ὠϑλοΐυ, ἐλαέ ιυΐΐε οοπιπιὶ θα αὐἀμέέξογῳ, ΟΥἩ οἶδὲ ἰο ([6 
Ῥοτγβοη σγἤομ, ΟἹ Γαρυϊδιρ μοῦ Ὠυθθαιῖ, Ξ5Π6 τηϑγ-᾿ 
τίοα ; βίησθ {π6 νοῦ μοιχάσθοαι 18 ΘΟΤΩΙΠΟΠΙΥ͂ υ864 οὗ 
{Π6 δὴ Ψῇῆο σοεηπιϊῖβ δα ἴθῦγ. 866 (ἢ6 ποίθ οὔ 
Μδί(ἢ. δ, 8328. ὙΠοιηδ8 Μδρ. μοιχάται ὁ ἀνὴρ, μοιχεύ- 
εται δὲ ἡ γυνὴ ὅπα {[|8. πηοῖϊοι 5θα8 ἀγθοδῦθ 10 
{μ6 βϑίγϊε οὗ Μεῖκ. Τρ ΐδ ὑὈδίης δάτηϊίθῦ, (86 πογάβ 
ἩΠΩΘΓ ΟἿἿΓ σοηδιἀδγαίοῃ 1 8006 πθαϑθξα σΟΓΓΒροπά 
ἰο ἰΠο86 οὗ Μεαίεῃ. 19. 0. καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας, 
μοιχᾶται" ἃπιὰ ΟἸὨγῖ8ι, δνθῇ ἰῃ (88 βαββαβῖο οὗ Μδκκ, 

αἀἰϊὰ ποΐ βρρὰκ οἵ ἃ νἱίς σοιηπι ες δαυϊίεγγ, Ὁ 
γε βηοα το βῆονν ἀοῖν δὴν ομδ κεϊρλὲ ζαἰ ἰηῖο 186 ογίκηθ 
οὗ δάυϊίορυ. (ὅδε τπ6 ηοίε οὐ Μαίῃ: ὅ, 82.) Ηθ 
ΔΈ (Πδὲ {886 στίμια οὗἩ Δ ὉΠ ΓΟΓῪ 18 ᾿πσυγνοα Ὦγ ΐτ 
Ἅ|10. τορυαϊαίθα [18 ψ δ δηα τηδυγίθε ΔηοΠ6Γ; δηά 
αἶδοα Ὀγ δίπν ψῆο πιδΥΓ68 οὔ γορυα!διθ Ὦγ ΒῈΓ ἢι8- 
Ὀηά, ΟΣ ψ πὸ [ιδϑ μιϑγβθὶ σοριυάίδίθα μοῦ Βυβδαμπή. 
(Κυΐϊη.) ὙΥοἰβἰείη δηὰ Εοβθηγη δὸς πηδιηΐδῖῃ (Πδὶ [Π6 
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γψγογὰθ καὶ ἐὰν γυνὴ---μοιχάται ἅτ6 ποΐ 6 ψνοτάϑβ οὗ 
Ομ γιβῖ, θυΐ δὴ ἰηΐργοηςο οἵ Μαγκβ σοί νῇδί (ἢ ιβέ 
᾿ιδὰ 8δ[ἀ οὗ (6 Πυϑραηά ἀϊνοτγοϊηρ ἐῃ6 ψίνθβ, ΒΑ ΠΊΘΙΥ, 
(δὲ 16 ψομ] [ἤδη Ὀ6 τῶογα πὶ Κοα 1ἢ 1π6 τδ νοσα ἰο 
ἀφδοσῖ 6 Γ δυβῦδηα. Βιι {ἢ18 18 γϑῦγ Ὠαγβῇ, πα ρϑγ- 
δ 08 1ηϑα τη 851016. [( Β66Πὶ8 βϑδίδ ἴο ἴδ {Π0 ψογεηϑβ 
ἴῃ {ΠπρὶΓ ῥἰβίη δπὰ τηδηϊέξδί Β6Π86, ΠΔΙΏΘΪΥ, οὐ ἐπ νἱΐα 
τερυάίαιηρ δῦ πΠιβθδηά ; δβρϑόϊ ἢν 88 Κοροῆθγ ἀπά 
Κυϊποοὶ (ηκ εἰαὶ {π1|8 γέρλέ ἢ88 θθδη ργονβά ᾿ΐΥ͂ 
Τϑ)ληΖίυδ, 1 8 1 δβοσίδιοη οη 6 6.,. ἔὔτον πιαγίένηι 
γνερμάϊαῃε. ΑἸὰ 80 Βαογθβοθμ Ε.. 18. (οἰ6α ὃν Κ᾽ εἴ- 
ϑί61η}): ΕἸ] 18 ΝΟΘΘΠΙ ὨΟΏ βυηΐ τορυαΐαΔ. Ἐν. ψυάδ ἢ, 
διΠΊΟΏΪΒ οἱ ΒΗ, ΟΒδηΐα ποίη Ε. “οοΠΆΠ84:15 αἰχίς: 
ΟῚ δϑὲ ΠΠ|Πὸ γερυάϊυμι, 564 γτορυάίδηξς 86 σΟΙ ἘΠ ΌΠηῚ 
ροηβρηβα. ΠΙχι ΒΕ. ΨΖοσίδηδη: τὸ ὑχοσ Ἔχροὶ]ἶρ 
1]1ππὶ, οἱ ἀδι 11} τερμάϊυα. ὅ86 150 δείάβπ ἀ6 4. Ν. 
οὐ 6. ὅ, 7. Ρ. 790. δηὰ ἢϊ8 ἔχον. Πεῦν. 8, ε. 18, ῥ. 
809. β80η6Π. Ἧγε πᾶν δαάτηϊ ἰμδέ 1 ψ48 νϑσὺ μπμραΐ 
δηοηρ {π6 ον : γοῖ ᾿ηϑίδ πο 88 αἸα Βοσηθί ! π68 ΘΟΟΊΓ, 
δἃ:ηα φΒρϑαῖδ !}ν ἔγου 8ὴ 1Ἰπογθαβδα σοι ηϊοδίίοη ΠΗ 
ιἰι6 Κοζιδηβ (διηοηρ Ποῖ 1{ ψγΧ88 σομῃῃ), 11 νγ88 
ΠΠΚοῖν ἰο ΒΥΟῊ ΠΊΟΓΘ ᾿ηἴο 86; (ἸΠτῖϑὲ Πρ} {ΠΟΣΘΌΓΘ 
ἄδριῃ 10 50850 80 6 5 ἐο οἴθοξκ τ; 8ηα ΜαΙκ, 858 
ὙΓΠηρ ἴοσ τπ6 Οδης 8 (γι βεδπβ, νου {πῆ πκ τ 
νΟΙ͂ν Β0ΪΆ0]6 19 ἐλόμε; τῃουρῃ Μαίπθν, ΓΙ ηρ [ῸΓ 
1ῃς ὕδιυδ, ϑαθῖβ, ὈΥ οὔτ ηρ 10, ἰο ἢᾶνα {πουρῆῦ [ἢ 
ἨΠΏΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴον ἤθη. [Ιἢἡ {ΠΠιϑἰγαίίοη οὗ (86 8ῃδπιδ- 
{υ] ἴγϑαύυθδουν οὗ αἴνογοθ διποηρ [ἢ6 ἘομιδΔη8, ἮΥ εἴ- 
ϑίϑϊη οἰξα5β δβῆεσα 46 Βρηεῆο. 8, 16. Νυπαηυϊα ͵8πὶ 
9114 γορῃάτο ον θεϑοῖ, ροβίαιδῃηι 1} 080Γ68 (μϑοάδτῃ ὅς 
ὩΟΌΪ68 δηλπθθ πὸ σοηϑυΐυα ὨυδΊθΓΟ, 564 τηδλΙίο- 
Ε88), ΔΠΠΟΒ δο8 οοπιρυΐδηί, οἴ Θχϑιηί ΓΩΒΕΓΗΔΟΠΙΙ 
οβδυβᾶ, πυθυηῦ γορυάιι Ζυνοῶδὶ, 6, Φῷθ. Ογηδίδο 
ΡΔΌΠο δηίθ ἔογθϑ, ρεπάεπεδ [παν Ν᾽ 618 ἀοπλι5, οἴ 
φάδυς νἱτρ8 1 ΠἸΠΔ1ΠῸ6 Γδσ)Ο8.: δι ΟΥΘΒΟΙ ΠΌΙΊΘΓΣΈΒ, 
85 ἢμιηῦ οοἴο τα} Θυϊη4ι16 ΡῈΣ δυϊηοβ. Μδγ- 
εἰ4] 60, 7.. δι ἰο {Π1|8 ὈΘΔΘ ἢ] ἰυγὴ οὗ ψυνδηδὶ 
156. ἴ1π80 οὗ ΟὟΓ στοαὶ ἀγδιηδίίς θασγὰ : “ΜΗ 8 
τηϑηίἢ, 4 {16 τηοῃ ἢ, Ο7) 676 ἐΐοϑο δἤοϑϑ τοῦ οἰά, 

! α 4 
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ἢ ψ Π]ο ἢ βῆ [ΟΠ] ονγοα ΤΥ ροοῦ ἔδιΠ6 8 ΒΟΟῪ, 5ῇ Ὁ 
᾿ιαϑἰθ4 ἴο ᾿Ιῃησοβίυσι!8 βῃθοίδ.᾽" 

10. μὴ ἀποστερήσηφ., ΤΏ ποτὰ ἀποστερόω Ὧδ58 85 
Ἔχίθηϑινο πηρδη]ῃρ,, 55 ΉΠ γρ, ἴο ἀορτίνθ ΠΥ ὁη6 οὗ 
ΠΙ8 ῬΙΟΡΕΓΙΥ, ΠΟΙ ΠΟΙ 16 ΓοίΔ ἢ 1ἴ9 ΟΥ τη γον ἔγαυ- 
Ἰεπεν ἀσριῖνα ἢ οὗἩ ἢ. Ηδποβ 10 5 866 σ,ΘΏΘΓΑΙΥ͂ 
οὗ τσταρδεοίουβ, ἰγαυάιυϊθηΐ, δηκΐ υη]υϑὺ σοπαποῖ, ποῖ 
οπὶγ Ὀγ ἰακΚίηρ ναί 15 ποῖ οῃ δ᾽ 5 ονῃ, θυΐ ὈΥ ἀφηγίηρ, 
ἴο ΟἴΠοΙΒ δὶ (ΠΟΥ ΠΊΔΥῪ Ἰ0.81}}7 αἰαῖ, ἃ5 οὐἁἨ ψᾶρ68, 
ἀοθί, ὅς. δηὰ [{ 185 βοπι δοίη 68 υ86Π σοηρσδιν οὗ 1η- 
γυγουβ ἰγοδίπιθηϊ οὗἁὨ δὴν Κἰηά, δηὰ ἀβοιε δυῖ {π||6 
ἔτοτῃ ἀδικεῖν, ψι τῆ τ ὨΙςἢ 10 15 πη! 85 ΒΥΠΟΠΥΙΊΟΙ5, 
ἴῺ 1 (ον. 6,8. (Βοβθημπι. δὴὰ Κυΐϊηοο!.) ὉΠ 68 

᾿ΠΜΌΓΘ ποῖ δοοιιβίοπιοά, ἴῃ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ ἀϊϑοοῦγβο, οὐ ἴῃ 
1Π|6 σοι] Υ ρα] 5ῃεα ὈοοΪκ8, ἰο γθοῖτθ {Π8 ργθεερίβ 
οὗ τις Πεξεϊ ζὰς ἴῃ [ῃ6 νϑῦψ τὐον ας ἴῃ ΜὮΙΟὮ ΠΟῪ 
ΨΘΓΘ ΘΧρΡΓΟββρα, θυΐ τη οὐλον ψνοῖά8, ΟΥ ἴῃ δ ΠΟΥ 
ογάθγσ. Ναν, ἤοι 908. Δηΐ. 8, ὅ, 4. 16 ἀρρθᾶτβ (δὲ 
{π6ν βοαγοοὶυ ἐπουρῆϊ ᾿ὑ ἐαιυξμὲ ἴο ἀο 80, δἱ ἰϑαϑὲ ἴο 
(σοί 165. ὅδοε ἔοῃ. 18,9. Τῆα ἰδηῖἢ σοπητηδηά- 
τηθηΐ Μαιίῆον τ ΟΧΡΓΕΒ868: Τποῦ βῃ41 ἰονε τῇΥ 
ΘΙ ΣΠΒΟῸΓ 88 {Πγ86}, Μαχκ: μὴ ἀτοστερήσῃς, ““ ἀο 
ποῖ δεῖ Τταυάυ] θην ὈῪ ἢ] πὶ." δὸ 908. Μδοολθῃ. ὃ. 
Ττδησδιτηᾶ. Ρ. 167. 2. ('᾽ εῖ5.) 

421, ἡγάπησεν αὐτὸν, 1. 6. ““ςοπμῃπηοησοά ἢΐη], Ψὰ58 
Ρἰοδβϑϑά νυ" ἢ ἢ15 δηβυνογ.᾿᾿ (ὐαβδθοη ΘΧΡΙΔ1 8, “ ὕτο- 
Ὀο αυοά δ8Ϊ8, ᾿ἰδιιάοαιι6," οτ, ““ἰδείιιπη θοηὲ." Απὰ 80 
1)6 δίιου, Κτιοῦβ, δηά ΕἸβηθγσ. [Ι͂ἢ {18 8θ0ῆε6 οὗ {86 
νοτα Κυϊποεὶ τοίοιβ ἴἰο δερί. 1ηὴ 92. (Ἤτγοῃ. 18, ὁ. 5. 
8, 86. (δηΐ.1, 4. Νὸογ 15 ἰἃ ὑρκηόψη (ο {86 (45- 
βῖίσ8β. ΒΟΒΘΏΠΠΘΓ τοίθιβ ἴσο Εο 5 Κο8 ἰηάοχ ἰὸ 8) 6- 
τηοβίῃ. δη4 Κυϊποεϊ οἰΐεβ ΑἸςῖρῆγ. Ερ. 8, 66. ἐφίλησε 
τὴν φιλεργίαν. ΤΏΘΓΕ 18, Βοψανογ, {Π18 ΟὈ]ΘοΙΙοΏ, 
(νη οὴ Ἷ ἢπά οσουττεα ἴο 7. ) ; [πΠ6 56η86 οὗ δε- 
4] ΒΟ 6 ἴῃ, οὐ Ὀαίπρς σοηΐθηΐ ψΠ ἢ, 18 ΔΙ γαγ8 βαϊά 
Ψ ἢ {Π6 ἀοσυβαῖίνα οὗ τΠ6 ἐλὶγ»ρ, ηἠοΐ οὗ [Π6 ρέγβοῃ, 
ἃ8 ἢ6ΓΘ; τπουρῇ, (1 τη]ϑίακα ποῖ, {Π6ΓΘ 18 ἃ 51Π|118 
Ιάἴοιι ᾽ν οὐγ οὐ ἰδηρυδρθ.) [Ὸγ 1ἢ τ Κϑὴ οὗἉἨ {Π6 ρον- 
δ0, ἴῦ σᾶπηοΐῖ Ὀ6 (τθ6. ΟἼἾΓΙβι αἰά ποὲ οπέϊγ εἶν α»- 
ρῦουθ οὗ ἠΐηι. [11 8661ὴ8 βδΐδσ, {πϑγείογθ, ἴο ἢᾶνθ γϑ- 
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ΟΟυΓβ6 ἴο βοῖη6 οἴοΥ ἰηἰογρτοίαιίοη, δη ἃ ἤθγα ν)6 αν 
δῃ δΔιῃρῖ6 ομοίςσθ. 1 ψ|}] ΟἽΪΥ οὔϑεγνθ, {πᾶΐ οἵ (Π086 
ΜΠ ἢ ἢάνα δοθῆ ργοάυςεά, βοπηα ἃγὰ βηοία!, δηὰ 
᾿ἢαϊ ψὨοἢ τοίου ἴΠ6 ψογάβ ἴο 8Δῃ δχῃ᾿γαβϑϑίοη οὗ 8ρ- 
Ῥτοθαϊοη ὉΥ ψοδέμγο, (88 1ἱρὶ εἴοοῖ δηα Ηδθιρε6]11:8,) 

, δμδνϊ δὶ, 16 ἀονοιϊ Ὀοίἢ οὗ Δ ποῦν δα τοῦ Α Υ. 
ΤΠ σαϊεδέ ορίηοη 86ΈΠ9 (ὁ ὃὈ6 {παῖ οἵ ΗδβοκΒρδῃ, 
Ἐδ856], ὙΟΙ , ἀπά οὔποθ, ὀέαπαϊξέοι 68ὲ οἱ. 

φῶ, στυγνάσας. 5 ψογὰ (ΨὨΪΟἢ 18 ΓΑΓΘῚ) 18 46- 
τἱνεά γοπὶ στύγνος, ἀηα ταὶ ἔγοπι στύγος, ΜΉ Οἢ 56 ΘΙ 5 
ἀσοάυς!}]6 ἔσοπη στύω, στύϑω, στύφω, ἄεη96. ἤξδητςτο να 
ΠΊΔΥ 566 ἴπ ταΐζίο «ποέαρἠονεθ ὉῪ νι οἢ στύγος σςοπΠγ68 
ἴο πιθᾶη ἠαέγεί. [0 18 564, Ῥτγορθιὶυ, οὗ ἃ ἄδθηβο, 
ἐγ δώ "Δἰτλοβρῆοσθ, δηἀ πηοίδρἤου ἢ} οὐ 58.1Π 658 
ΘΧργαββο δΥ {μ6. οουπίδηδηςθ. Οὐ ΠῸπ στύδω, στύ- 
ῴω, αϑδέγίησο, οοπδέγίησο, σοηέγαῆο. ἴὶ ἀθηοίθβ οο»- 
ἐγαοίϊοη, ὨΘΊΒΟΥ 845 Δρρ᾽ 16 ἰο [η6 ἢιιμηϑη σοιιπίδ- 
ὭΔηςΘ ἔγγονθα ὈΥ βογγονν, ιἰδἐοβϑίδίίοη, ζο. ΟἹ ἐ]Ἰ6 
ἢγβέ {Π6Γ6 ἅτ Θχδη)ρἾ68 ἴῃ ΕαγΙΡ. ΗἸΡΡ. 280. στυγνὴν 
ὀφρὺν. ΑἸς. 178. στυγνὸν ὀφρύων νέφος. Ἦν πεης6 Ηοτγδοθ 
5661} 0 ἢανα τἀἴθη {Π6 ν 6}}-Κηονη ρῆγδβθ, αἰδηι6 διι-- 

- ν»ογοϊδο πεδοηι. Ὦ.. [(Δογῖ. 7,1, 18. αὐτὸν δὲ στύγνον 
τε εἶναι, καὶ τὸ πρόσωπον συνεσπασμένον. Ἐυτὶρ. ΗΙΡρ. 
290. στυγνὴν ὀφρὺν λύσασα. Επιβίοίῃ. 46 [5πηθηΐδ, Ρ. 
98. συνέχει τὴν ὀφρῦν, στυγνάδει τὸ πρόσωπον. Τη 1ἢ6 

᾿ ΒΘΟΟΠΩ 86η86 ἰζ Οσου 8 ἴῃ ΜΉ, 16,8. Ἐπτρ. ΑἸς. 
777. στυγνῷ πρόσωπω καὶ ξυνωφρυωμένῳ. Ατιβίορῇ. 
Νυθ. δὅδῷ. τὰς ὀφρὺς συνήγομεν. ὅσῇοϊ!. συννέῷειαν 
ἐπειήσαμεν, καὶ ἐχαλεπήνομεν ἢ ἐστυγνάξϑομεν. ϑόρῇ!. 
17, δ. νὺξ στυγνὴ. ῬοΪγΌὉ. 4., 21. ἥτις ἀνοτηρία-------διὰ 
τὴν τοῦ περιέχοντος Ψυχρότητα καὶ στυγνότητα. «80 Ηο- 
ταῖ. Ερ. 18, 1. Ηοτγγιάδ τϑιηροϑίδβ οαἶμηι σοπέγουέ. 
50Ὸ ῆδΚβϑροαγο, ΕἸοῇ. 8. οἴοα Ὀγ Ῥαγκῆυγβί: “ΤΟ 
δ Ἃο1}} ἔτοννη, πὰ ἐοεῦγῈ ὉΡΟῺ ΟἿ ἀγν." [Ι{ ος- 
οὐ ἴῃ {πὸ δορῖ: ἰἤγίσθ, δὴ δῆβννοβ (0 {Π6 Ηδῦτ. 
ὈΏ, δέωρεονγο : δῃᾶ {ῃογοίογε Κιιΐηοθὶ ψουἹὰ ἤσγα 
Ἰηογργοῖ δορυποέμϑ. Βαΐϊ {[Π6 σοπηπίοῃ ᾿πἰογργοίδίοη 
18. [26 ἔτι οη6, ψῃοὮ 15 αἶβο σοῃῇβτγπθα ὃν Μαίῃ. 
19, 92. ἀπῆχθε λυπούμενος" δῃὰ [κ|Κ6 18, 24. περίλυ- 

πὸς ἐγένετο. ΑἾ80 Ὀγ {6 ᾿πιςδίοη (ογ βιιοἢ 11 15) οἵ 



86 . 57. ΜΑΗΚ, ΟΗᾺΑΡ. Χ. 

Νιςσοίδβ, οἰἰθὰ Ὀγ δ... [κχ᾿ οἱ δὲ καταφίωντες μαὶ' 
στυγνάδοντεφ ἐβίωσκον. ἘῸτ τπιοδί οὗ [Π6 Δθονα δχϑιι- 
ΡΪθ8 1 δίῃ ἰἸηἀςξνίεά ἰο Κγρκεο δηὰ Ἦ᾿ εἰϑίείϊη. 

44. τοὺς πεποιθότας ἐπὶ τοῖς χρήμασιν. ΓΓΠΪ5 5 ΠΟΤΕ 
ἀἰβιϊ ποι Υ Ἔχργθϑβϑα {ἢ δη 1ἢ Μδίε. 11, 29. οἱ τά χρή- 
ματα ἔχοντες, ΔΏ δε! 10 ὨΘΟΘΑΒΑΓῪ (0 δίϑν (Πα (86 
ΑΥ οἱ βαϊναίίοη γγ)1ἃ5 σροῃ [ο 4], ὈοΓ ἴο {[ἢρ ὨΘΏΟΙΙΓ. 
δΔὺΪ6 ψοϊηθη, δηὰ ἰο ἴποβο οὗ (οβαγ᾿ 5 ἢουβθῃοϊ, δηὰ 
ἴο (Π6 το ἡ βεπογαΐ: δα τηϑηγ βισῇ ἔΠ6ΓΟ την 
ἤδνο θ6θῃ, ἰῃ ἃ οΟἰτν (ἢ ΤἸΒίΓο 58 οὗ [ἢ6 νοῦ. ὅ66 
1 Τί. 6, 17. (οι(58.) 

2ὅ. διὰ τῆς τρυμαλιᾶς τ. ῥ. ε. ἴ. 6. Ζογαιεθη ; ἴτοπι 
τρύω, ἴθΓο, ἴο θοΓ6. [ἰ 18 υϑϑὰ ἴῃ {Π6 δορί. ἔογ ἃ [5- 
ΒΌΓΘ οὗ τος ῖκ. Ησϑυοῆτυβ οχρίδίηβ τρυμαλιαὶ Ὀγ τρύ- 
παι. [11 ὀσουΓβ 8'80 ἴῃ {Π6 ΟἸαββι δὶ ΣΟ: δηὰ (ο 
{18 Ρυγροβα δῇ ϑυβηογ οἰΐθ9 Ρ]υΐ. ἀθ Εά. 4, 16, 17. 
ΤΙ δαὰ δοίδα. δρ. Αίμθϑη. 641. α. εἰς οὐκ ὁσίην τρυμαλίην 
τό κέντρον ὠθεῖς. τρ. 18 ἃ νΟΥΌ8] οὗ ἃ ΝΘΓῪ ΓΆΓΘ ἔΌΓΩΣ. 
ΑΠοΥΒοῚ δχδιηρίβ 19 ἁρμαλιὰς Τῇ (ογπι δι ο Πδ8 
βοιμθσῆδί οἵ ἃ ἀϊπηϊπυξῖνα ἔοσοθ. 

40. καὶ τίς δύναται σωθῆναι. [Ιἢ νδῖη ἄοο8 Οτοίυ9 
δοσουηΐ {π|5 ἃ Ηρρεαΐίβῃη. [ῖ{ Οσου8 τη {π6 Ἀθδὲ 
Ογροῖς ψγογβ, οὗ ψ ἢ οἢ Θχϑιαρθβ ἃγὸ ζίσθη Ὀγ Βἰδοὶς- 
ηδ]}, ο]118, Εδρἢ6], Καορα, Ραϊαίγοί, ΕἸβηοσγ, Βοβ. 
[.ο68, δαρδᾶγ, δηά οἴἤϑγβ, δηά τῆδυν Ὀς γρῃάογρα “" 6δο- 
φιῖς ἐἑαπάεπι," ““ απά ιὐἦο ἐΐοη 9" [10 18 ἰγϑαυθηεγ 
(ουβογνοθ Κυϊηοε}) ρτεῆχαα ἰο ἱπίογγοραῖνοβ βοςοπι" 
Ρδηϊθὰ νἱῖ δ δχργοββίοῃ οὐ ψοπάον." [1 18, ΠΟῪ - 
ΘΡΘΓ, ΡΙΓΟΡΟΓ ἴο Ὠοίϊςο, {παῖ ὈΥ τις 16 τηδδηΐ τι9 πλού- 
σιος. δ66 (6 ποῖθ οἡ Μαεοᾶί(ἢ. 19, 924.. 

80. ἐὰν μὴ λάβῃ---μετὰ διωγμῶν. ΤΠΘΓΟ 8ΓΘ6, ΒΩΥ5 
Ὧν. Οδώρῦο}!, ἔνοὸ αἰ υ 168 ἴῃ (656 ψογάβ, οἵ 
ψΠΙΟὮ 1 ἢᾶνα Ὠοΐ Β66Π ἃ 8ε{|5Δοΐογυ βοϊυςίοη. Τῇ6 
ἢγβί 18, 15 [ἢ 6 ρΓΟΙη186, [δὶ ἃ τῇδ 814}} γεσδῖνθ, 1 
{Π15 ψογ]ά, α λωπαγοά 74, δοιιδ65, απα ὀγοέδονς. ΤὮΘ 
ΒΘ(ΟΠΩ 15 ἴῃ (ἢ6 ᾿Ππητατοη, ἐσέ ρογδοομέϊοηδ. Α5 ἴο 
{Π6 ἔγβί, ῃθγα ἰ8 ἢο ΟΠ ΟΌΪΥ ἴῃ ἐπ 6 ρΓΟΙΏ186, 88. 6Χ- 
ΡΓΟββοα Ὀγ (6 Ενδηρε]δίβ Μαΐίμον δηὰ [Κε. Τὸ 
ϑ4Υ Ὀάγοῖγν, [πα 6 5}4]} γοςοίνε ἃ ῃιιηάγοα {ο]ἃ [ῸΓ 
αἰ! (Ποῖν 105868, ἀ068 ποῖ {π|ρῚγ (Πδὲ (ῃ6 σοπιρρηβαίο 
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8841} "6 ἰῃ Κιπὰ. Νοῦν ἀο1 ἤηά δὴγ αἰ Πα ἐν ἴῃ 188 
“εοϊατγαίοη, {πᾶ ἔπυ5 ἔαγ {π|ὶγ γοοιηρθηβθ 5}8}} ΡῈ 
πη 118 νοῦ]. {}41|68 (1, 2.) δάνί568 ἢἷβ. (γι βεῖδῃ 
Ὀγείῃγοη, ἰο οομπέ τέ αἰ γον τυλεπ ἐξὸν {αἰ ἐπ ἀἰυετα 
ἐσπνιρέαέϊοπδ. Ῥαυὶ (ἃ Οογ. 7, 4.) 5878, σοῃσοίπηρ; 
[ἱΠ)861{{ {Π81 "6 τγ)Ὧ8 ἐζοδείηα ιν )οψζμέ ἐπ αἰῤ ἠδ ἐνε- 
ὑμίαἰοηδ. ΤῊΘ βδῖια ρῥγίποὶρ]α οὶ βοσναβ (0 6 χ- 
Ρἰαῖα τἢ 656 ράββαρδδ βεγνϑβ (ὁ δχρίδίη {86 Ὀγοπιῖβα οὗ 
8 ῬΓΕΒθηΐ ΓΟ ρΡΘΠΟΟ ἃ8 Οχργοϑβοα Ὀν Μαίίποεν δηὰ 
ἴλικε. ΤΠ ΟἸ γίβε δ᾿ 8 ἰδῆ, ἤορθ, δηά ρϑδᾶςβ, δηὰ 
ἦογ ἐπ (88 Ποῖὶγ ΟΠοβῖί, όσα τπογὸ (Πϑη βυβοϊοης τὸ 
σουηίογθδίδηςα 81} ἢ18 Ἰοββθβ. Βιιῖ {{ {ΠπΠ6 τηρηίου οὗ 
ἠομδὸς αμά ὀγοέδογς δα ἀβ ποιῃίηρ ἴο (8 πηθδηΐϊηρ οὗ 
(ἢοβ6 Ενδηρο  ϑί8, (ο ψῃδΐ ρΌΓΡΟΒβα 8 ἰἴ πηδπεοποά 
ὃν Ματκὲὴ [ηβἰεδά οὗ ΘΠ σῃἰθηΐηρ, 1Ὁ σου αἱ ΟὨ]Υ [η18- 
Ιεδα, δὰ Δ Κα ἃ γοίγ υζίοη ἐπ Κἰπά ἰο "6 Ἔχρεοίεα 1ὴ 
τῆ ργοβεηὶ 16. ϑόπια ἐπ] Πρ8 ἃγο πηθπιοηδα, ν, 99, οὗ 
ΠΟΙ ἃ πηδὴ σα Παν6 ΟἾΪΥ ΟΠΘ; ἰἴθ86 ἅγθ, ζαέδον' 
δηἋ πιοέλεγ. ἴῃ ν. 80. Ψ6 ἢδνα πιοέδογδ, Ὀπῖ ποί ,α- 
ἐδεγϑ. ΤΡ δ 8 τπεπιϊοηδά, ν. 2, Ὀυΐ ποῖ εσίυδδ, ν. 
80. Ηδφηςθο (δαί ργοΐδπο βηδοῦ οἵ }υ]]}1}4ἢ, ψἢο δϑκϑὲ 
ψηοίπογ (Π6 ΓΟ γιβδίίδη τνᾶ8 0 κοΐ 8 ιιηαγθα πεῖνοϑ, 
ΤΊΙνο986 ἀϊβογθησεβ δηὰ οἰ βϑβίοηϑ δίδο σοηΐγθυίο ἐσ 
Γρηάογ (8 ρα884 56 βιϑροοίοα. Ασοογαϊΐϊηρ ἴο τιιΐθ, 
1 σ86 Ψᾶ5 τορϑαῖθ, 4}} βου !ἀ ἤανα ὕθδθθῆ γορθδίθα καὶ 
δηὰ (Π6 σοηδίτγιοιίίοη τοαιήγρᾶ {Π6 μ᾽αγαὶ παπιῦογ ἴῃ 
ἰῃδη) 411, Βίβιιορ ὕδδαοα βυβρθοῖβ δὴ ἱπίθγροϊδίίοη, 
οὐσσδβιοηθα ὈΥ 80Π|6 ΠΑΓΡΊΠπαὶ ΠΌΓΓΕΟΙΟΠ, ΟΥ 4|088, 
ψχἢοἢ) πιαβὲ να Ὀδδη αἰτογναγάβ τἀ Καθη ἴῃ {Π|6 Ῥοχῖ. 
ΙΓ τῆ τοχὲ ἢ48 Ὀδβθὴ δι {818 ΨΥ σογΓιιρίθα, [ἢ6 σοΓ- 
γυρίίου πηυϑὲ μάνα ὈΘδἢ ΝΘΓῪ ΘϑΓΪυ, 5110 6 (ἢ6 ΓΕρΘΟΙ!- 
τοι, ἰΒ ν. 80. (πουρὴ ψιιἢ βοπὶδ ναγιοίν, ἰ9 ἰουπά ἴῃ 
81} τῃ6 δησίθης Μϑ5. νογϑίοηβ δηα σοιηγηθηΐαγι 8 6Χ- 
ἐδῃξ. ΑΒ ἴο [6 οἶδεν αισϑίίοη οι {πὸ αι} {ὙἹΉρ; 
ψογάβ, μετὰ διωγμῶν, 8 Ῥτοπτ86, ΔΟσογα ηρ (0 ἐἰπ6 }εἰ- 
δε, γορατ της {πὶ πρδ ἘΠῚ ἰοτρογαὶ, ὑο Ὀ6 δοςοπι- 

ηἰοά εὐὐέλ ρμογϑσοομέοης,  οἰβίδιη σοηϑιογοα 88 ἐ]- 
ϑοΡγ. ὙΠῸ ΠΙΟΓΘ ἃ π)Δἢ 138. ἴῃ {Πᾶΐ δι υδιοπ, ἢ18 
ἀϊβέγαϑβ ἰ8 (ἢ ρεθάίοσῦ, [ον ἰδαῖ, το τη6, 4}} {πίη 
ἄο οί ἀρρθᾶγ 80 ρί αἰ, σνϑῶ αἴϊογ ἴῃς δἰ ἰδγαίοη ργο- 
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Ροβοὰ ὕγν Ῥείρίειη. [1 {Πὶ8 Ῥγοῃηβα οὗ ἰθιῃροεαῖ 
ῬΓΟΒΡΕΓΙῪ ὃ6 υῃάογδίοσά 88 πηδάς ἰο ᾿παἀ νη μ8]5, παν 
15 ἴ []6ΠΠ|οὰ ἰο 1π6 πραγίγγθ, δηὰ ἰο 8}} ἴδοβο -ττῦῆο 
φοπίπμθ ἴο 6 ροιϑοουϊοα ἰο ἐδ οπὰ οἵ (᾿εὶν [1ν687 
ΤὨουρὴ ἐβογα δ6, ἐποτοίοσα, δοπη ἀπο. Ὑ ἴῃ τὸ- 
σρῃοΠΐηρ (6 ψνογάβ, ἐοἱέϊ ρεγδοομέϊοπδ, τὶς δὲ 18 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ 84. ῥγοηϑβα οἵ βθοι δ Θη)οΥπ]θὨΐ8, ἰξ 18 
81}}} ργθίθγα 6 ἴο {πῸ οὔπογ γοδάϊηρ, δοίῃ θθςδιβο (Β6 
ΘΟΓΓΘΟΙΟΏ 18 ἃ ΠΊΘΓΕ ρ.16838, 8ηἀ ὈΘοΔυ,86 1ἴ 18 1688 ΓΘ- 
σοηο θα ἤδη {1|15, ἰο (Π6 ἰδία οὗ {πῸ6 Οβυγοῇ 
ΤΠ Δηΐ, ἸΏ ΔΏΥ ροιοὰ ᾿“ ἃγε γαῖ δοφυαϊηξοὰ ψ] ἢ. 
Οου 1ἴ Μ}Π} δνϑγ  Πο]ὰ, {Παξ 41} ἐμδί Ν1}} ἔνθ ροά!ῃυ ἴῃ 
Ὁ τῖβὶ 2 688.8 5|14}}, 1 8οη6 8ῆ8ρ6 οΥ οἴξρε, ΒΗ  μοε- 
δϑοι (ὁ η.᾿ 

Αἰἴϊοσ σγο γ ποῖρθτηρ 41} (δι 45 Ὀθοη νσγίἐῖθ 
οἡ (18 ςρηἰγονογίθα ραϑβαρθ, ἰἃ Ἄρρθαγβ [0 τη6 (Π δὲ 
1ξ ψουὰ 6 στοδί θη θγιν [0 ομὲ ομέ τΠ6 ϑαῃίθῃοθ, 
848 Ροαγοθ, Ον θη, δα οἴ ογβ, νουϊὰ 40, δηὰ ἴο νῇῆϊςἢ 
ΟΔΙΏΡΌ6.1 βθοπη8 ἢ] ᾿πο]ηθα : δηὰ ΨΥ Ὀδοδιι86 ἡ 
6 ἀοα8 ἢσί 866 ον ἰἰ σδη Ὀ6 γεςοῃο δὲ ἴο [Π6 ἐσθ ἢ 
οὗ 6 ἕλοι. Βυϊ {παῖ (πὸ ΑΡοΞ:168 δηὰ βγβί ργθδοῦθεβ 
οὗ (ὴ6 ψοτγὰ δα ἃ οοτῃροηϑδίίοη δνϑῇ ἐπ ἀξϊηά ἴον πδί 
{πον Ἰοϑὲ βῃὰ σάν ὉΡ, 15, 1 ἘΚ, σαραῦ]ε οὕ ργοοῦ 1 
Ψ1}} ποί, ονανογ, θηΐαγζα ὑροῦ Ψ]ας ψ}]}}, οἡ τϑῆρο- 
τοι, θ6 γϑϑα εἶν δά πη 66, ΕΘρΘο 8}}ν 89 [ἢ 6 ΓΟΔΩ͂ΘΣ ΣΒΑΥ͂ 
866 βοπιρίῃίηρ ἴο ἰμαἴ ΡῬυΓροβα ἴῃ ΤὨΘορἤγ]δοί. ἡ 
{Π|8 τϑοοιῆρθηβθ, Ὀο(ἢ σοῦρογθδὶ δπὰ 8ριγίτιδὶ, 866 
(068 ποῖΐδ οἡ Μεαίίῆον 10, 29. οιιπάθα οἡ Ευίγ- 
τηἶι8, ΤΠΟΟΡἢγἰδοῖ, 1,.. Βεαρ, Οτοί!5, δηά ΥΥ εἰδίεϊη. 
ΑΒ ο {πα ἀϊδριιί6ἀ τοδαΐηρ;,, μετὰ διωγμῶν, (ΔιΏρθοε}} 
ἢδ8 βῆονῃ (Πδῖ [6 σοπ]δοΐασο οἵ Ἠρίηβ:ι:5 δηα ἢ εἰ- 
βϑίθιη ἀοεβ ποῖ οὔδνι ἃ 86η86 80 ἴγε ίγοπι “ΠΥ 88 
ἸΏΔΗΥ βιρΡο88. ΤΠ ἐο] ον ίηρ' γειηαγκ οὐἁ Ὑ εἰβίείῃ, 
ΒονΟΝΟΓ ἸΠΘΩΘΏΪΟΙ8, 18 ἢΘΓΘ 416 ᾿ὨΔΡΡΙ]ΙΟ40]6: “Θαὶ 
Ργοιλἰ{ Ὀοηδ Ρ]υγηᾶ μετὰ διωγμῶν οσὰπῃ ᾿πητΏΘἢ - 
Ἐθ5 πη! 4ιδα06 πέρι: ἤΡ οἱ δήνογβιβ, αυἱὰ δἰτά ἔ8- 
αἱ, ᾳυὰτῃ φυὸδὰ ἔδεϊς Πιοηγβίιβ, αι 1)δηηοοΐδπι ἴῃ 
ΔΌΓΘΟ αυϊάθηῃ ἰοςῖο σοἰ]οςανζ, πηΘηϑδίηαια ΘΧΩΠΪ818- 
Β1 118 ξΡυ 18. ἰηϑίγιιχί , 1 τηθάϊα δυΐεπὶ ἢος ἀρρᾶγαία 
αἰδάϊυπι δποϊριίθα ἃ βοίᾷ δηυϊηᾶ ἀρίιϊιπι ἀφηλίε }..5- 
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διἴ, υἱ ἱπιρεμάογαϊ 1}}18 Ὀδαίὶ οαγνὶ οἶδ Οἱ ἴδ 
ἀδὶ, αυὸ ἀδὲ ρίυγα, 60 πιΔ] ογΓοπὴ πηθίιπι δίααα 801}1ς]- 
τυαϊποι ἱπουζίῖ, 40} ποιηΐποτη ἰγδηαα! πὰ εἰ 6] 1 6 ἢ 
6886 ΠΟ. μβϑίϊιγ." Μάδηγ Οὔ ῖοβ, δη Θβρθοία ν (ἢ 6 
ΤΩΟΙῸ σοοθηΐ οἕθϑ8, (48 οβδηιῃ. δηή Κυϊηοεῖ,) τηΐοῚ- 
Ῥιοί μετὰ Ὀν ροδέ. Βαϊ [ἢ|8 18 ἃ δ6η86 σοι ρΑΓδν οἷν 
ΤΆΓΘ, 84 ποῦ βιιρρογίοα ὈῪ Δηγ ϑεγιρίυγαὶ δυο ; 
ΠΟΙΒΟΓ ἀο [ 866 (ἢδί {παί 8686 18 δαδίογ, Τὴδ νοσ- 
δίοη οἵ ὅ'οῃ!]. [,6χ. ργορίου'" ρογδοοιμέϊοηδδ - γοἰϊοέου, 
σδηηοί 6 [αὐτὶν 6] οἰ α ἴτομῃ {Π6 νου 8 88 [ΠΟΥ ΠΟῪΣ 
βίαπα ; δηά {ῃδὲ {ΠῸῪ ἃγα ποῖ ἴο θ6 ἰϑδιηρογθά. ψ ἢ, 
ΘΝΘΓΥ 806 Γ- τ] Ππἀ6α οΥὐς Ψ1] δάμη. [ ψου]Ἱὰ το- 
ἰδ] ἴπ6 ρτγοβθηΐ γοδάϊηρ; δηά 1 ἤπα! γ δοαυΐθδοθ ἴῃ 
[Π6 ᾿πιοτργοίδθοῃ, οέϊαηι ἴη πιο 5 ρογδεσμέϊοπὶδαδ οἰ 
εαἰαπιϊέαξέ δια, ΜὨΪΟἢ ἢδ8 ὈΘΘΏ 584 |8[Δ οἴ ΟΥ} οϑίδ- 
ὈΠΒη6 4 ὈΥ ΟδπρὈ6}}, ἈὉ] βυρταᾶ. Τἤόγθ τηδΥ, 1ῃ- 
ἀεδά, γϑὲ ἄρρϑᾶγ βοιῃηβ ( ΠΠ σαν 1) (η6 ράββαρο : θα, 
1 τῆι ψ γ ποῦ σγεοαΐον, 1 νου]ὰ ποῖ σοηβοηΐ ἰα 

᾿ δρδηάοῃ δηά ουὐ τ οὐδ. [ἢ 5υςἢ ἃ ο486, 6 βῃου]ά 
ΤΔΙΠΟΓ σομηηθηᾷ 1{ ἴο (ἢ6 ἸΔθουγβ οὗ ΟἿΓ δωσοθδϑοῦδ. 
ΗΟΥ ἸΏΔῊΥ ρᾶ558 068 ἃγ6 {Π6γ οὗ ψῇῃηϊοῖ, το. σοθηΐα- ἢ 
ΤΊ65 ΔΡῸ, ΠΟ 1οΟ]ογδῦ]α δοοουπὲ ἢδα θθθῃ ρσίνοη, ψῃ]οἢ 
ον, ὈΥ ἴΠ6 8βιισοθβϑ1}} ἸαθΟυ ΓΒ ΟΥ̓ ΤΊΔΩΥ ζΟΠΟΓΘΓΪΟΉΒ 
οὗ ρῃ!]οἱορϑίθ δηα ἐΠθοϊ ορίδη8, ἢανθ θΘ θη σΟΠΙρἰ (6 Υ 
Ἡυδίγαιεά, ΕἸΏΔΙγ, ἴῃ ᾿πνοβιραίηρ τ[Π6 86η86. οὗ 
δι, Μαγκ, να βῃοι]α ονοῦ ὑΘΑσ 1 τη (Π6 ἸΓΓΟρΡῺΪΑ- 
ΤΊΥ οὗ βιγιοΐυσγε, δη ΘΟ ΔΓ ΒἢΓΑΒΘΟΪ ΟΟῪ, 80 οἢδ- 
Τασίογϑιῖς οὗ {πὶ Ενδηρο]18ί. ἤρηθνοσ, ἐπογοίοσγρ, 
Ψ6 οδῃ Ὀ6 ΘηΔὈΌ]6α, ὈΥ ΘΧΔΙ Πρ [ἢ6 σοηϊοχί, δηὰ 
φοιῃρϑιηρ [Π6 ρδγα 1} 6] ραβϑβάσθα οὗ [6 οἴμοσ Ἐνδη.- 
μο ἰδ3, ἴο σοηγα δ ἴῃ ργοδαδίς δθηδθ, 6 τηυβῖ τοί 
θ6 πιονβὰ ὈΥ ρβί(Υ οδ)βοίίοπβ οἡ {ἢ 8 βφογα οἵ ργϑπι- 
ΤΏ 4.168] ΡΓΟΡΓΙΘΙγ. : ᾿ 

82. Οη {Π18 ἀπά {Π|6 0] οσσίηρ νογβθΒ σοηβ}} (86 
ποία οἢ Μαίίῇ. 20, οἵ βεαᾳβ. μα τπηϑραπΐηρ οὗ [δ6 
ΜΟΓΩΒ ἣν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶ 
ἀκολουθοῦντες ἐφαβοῦντο, ἢ48 Ὀδ66ῃ, 1 της, {116 Ὡη ἀ6Γ- 
βϑιίοοά. ΠΟΥ βθοθη ἴο ΠῚ6 ἰο ΓΘΙΌΓ ἰο ἃ βογί οὗ ᾿πάθ- 
βηαδίςο αὐῦε “ ὨϊοΝ (ἢ 6 ΑΡΟΒΌ]68 θαρδῃ, {Π6Ὺ ΒΟΔΓΟΟΙΥ 
Κπαὺν ΨΥ, ἴο ἴδε] ἔῸΓ “268ι15, (Π6 αἰσηῖν οὗ ψῃοβο 
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σπαγδοῖοῦ ἐμ Ὺ ποὺ ἀΔ ΠΥ οϑιἰϊπιαίοθ τηογα Πα ΙΠΟΓΘ 
προ! : δὰ πὸ ποηάδγ, βίης ἢ18 τα ΠΥ πιῖγας } 68, 
δη {π6 αἷγ οὗ ἘΠ δη6 δυο ψΠΙοΐ ἢ ΠΟ 
ἀοϑαπιθα, Ψψ»Ὶ8 Μ06}} οαἰουϊαίαα (0 ἰηβρίτα 1. ΤΠ 
δΘδΒ ἃ ἴαγ ὈοίίεΓ δοοουηί (ἤδη ἰἢδί σΟΙΠΙΠΙΟΗΪΥ οἷς 
ἴδγαᾶ, πδιπϑὶυ, {παὶ σι ἢ διγθυίοο {6 1] ργοδοπῖ 
ἔδοϊηρ ἴο ἔραν ἔοσς (ἢ γι βι᾽ 8. Ῥεγβοῃ, δηὰ {81 ον, δὲ 
Ζογιυδβαίθη. 811} τόσα ἀὼ 1 ἀΐβαρργονο οἵ [Πδὶ οὗ 
Ηδυπιδη (ΔΡ. Κιιίΐησο)), ψῃ]σἢ ἰ5. νοῦ τπογα ἔτιμία, 
8ηἀ ἀσρϑηᾶβ Ἰροη ἰδἰκιηρ καὶ ἔογ παηι. 1 ἢδνα, 1π- 
ἀεοά, ορδθγνοα τπαὶ ἤθη νἱοίθηςθ 18 ἰο δ6 ἀοῃς ἴο 
{Π6 ϑ8ῆ8θ οὗ ΔΥ ρᾶββᾶρθ, ἰ( ἔΓθαΌΘΏΥ ΠΕΡΡΘΏ9 {παῖ 
80Π16 ΡΕΓΥ ρϑγίιο]θ 15 πηδάδ [ἢ ἴοο] δηὰ ᾿πβίγυπιθης 
οὗ πιϊβοῃιοῖ. Βαϊ βιγοὶν (6 8656 80 τογμη Ὁ ἴγοῦι 
ΔΏΥ ΜΟΓάδΒ, 18 ΠΟ ΠΟΥ6 ἴ0 Ὀ6 ἀδρεηαρα ὑροῃ, ἴἤδη {88 
ςσοηΐοββίοη οἵ ἃ σγοίςσἢ ὑπ γ ἰογίμγα. 

4, οἱ δοκοῦντες. Μοϑὶ (οπηπηβηίδῦβ δοσουηΐ {19 
ἃ Ὀἰοοπδβῃι, ([Ὸς οἱ ἄρχοντες, Μαί(ἢ.. 20, 25.) σῇ ψῃίςῃ 
Θχαιρ 68 ἅτ ριοάσυσοά νῪ πῆδην ΡῃΠοΪορ βίβ. ὅ0 
Κγρκὰ σοιηράγεβ 905. Αηΐ,. 10, 6, 8. δοκοῦντες αὐτῶν 
ἐδέχειν. Βιυΐῖ ἰξτλΥ ὉὈ6 ἀουρδίοα ψΠΘΙΠΕΙ δοκοῦντες ἰ5 
ΓΟΒΙΥ ρῥἰθοηδϑίο ἔπογθ. [Ιησορή, {Π6 ἰαγρς ἀσνη 
βιιοἢ ἃ ργίησρ]α ἴῃ ἐδ ραββαρα οὗ ἴπΠ6 Ν. Τ. δηά 
ἸΏΔΏΥ ΟἸΠΘΓΘ 1η (ἢ 6 δογιρίυγοθ, ἢ (Ἰαβ88 σα] ᾿ΤΙΓΘ ΓΒ, 
8 πΠπ||8 ποῦ ἤδη ἀΘοθη γ ὄνδαϊρ 4 ἀΠΠσαϊγ. ἢ 
γδίθογ σοπῃπιθηα ῃο86 ῆο, ψ ἢ νν]Παΐανοῦ ϑπΟΟ6585, 
οῃρανουγ ἴο δυρίαϊη {δ6 ἑάϊοηι; ἃ5 49 Ὀδ8Π ἄσηθ Ὁ 
Οὐδίακογ ἰῃ Οἴπηο, δηὰ Κυρῖκο; που ρἢ ΠΥ θοῖ 
βθοῖῃ ἴο σοραγὰ 1{ 85 ρἰεοπαβδίῖς. ΒοΖὰ δηὰ (ἰδδδιιῦοη 
ἢανο, 1 (πίη Κ, πιοϑὲ βισσοβϑ ΠΥ 10 σα 166 {Γθ 56Π86, 
ΠΟ 106 ΓΟΥ̓ΠΊΘΓ ΓΘΏΉΘΔΟΓΒ φιὶ ΠΟ 86 171} ἐθιρεγανε, τ᾿ 8 
Ἰαϊίοτ, φμὶ μαδοπίμγ, ασηοδομηέμ)" ΡΙῸ ργὶποὶμρέδειϑ 
δοπέϊμηι. “ΓῊΪ5 ἸάἸοπὶ ἢδ8 τητος ἢ ρεγρίεχεῦ {Π|6 6" 
ἴοΓ8 8πὰ σγ[168 ΟἹ βονόγαὶ (ΟἸπϑϑςαὶ δυίμοῦϑ, ΠῸΠῚ 
μῆς 1 δανα οοἰϊοοϊο τῆ6 ἰοϊϊονίηρ Θχατηρῖθβ. 
Τπυογά. 146, δ. ξύνετος δοκών εἶναι. Ῥαυβδη. 1, 45, 
4., εἶναι δοκῶν πολέμων ἔμπειρος. ὮὨ,, ΗδΔ!. 1. 844, 46. 
ἃς 888, 85. ὃς 898, 44. Χεη. Ημϑὶ. 8,1, 8, 4, 8, 31. ὄὅ, 
4, 28. δὲ 8, 94. ΟΥγτορ. 7, 1, 81. ]οα, δῖε. 4, 88, 9. 
εἰ ξιριβεηὸ. ίοη. καὶ]. 4406. ῬΙμοβίγ. 11. Αροὶ!, 
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8, 27. Ὑιι. δορὶ. 18. Ατβίοι. ΕΓπ.1,.10, 4, Γγσαγρ. 
Οοηΐτα [,ϑοογαῖ. Ρ. 108. δυ 4848 ἴῃ μονοσθένης. ΑΤ8- 
[ΡἈ. ΤὭρθορ. δ4θ. Ἀϊοίον. δία. 1,. 10, 50. Τ. 8, 
840. Ατιϑίορῃ. 14, 85. Βυτὶρ. Ττοδά 805. 9481}. ἱπ' 
νη, γί, ᾧ 180. Ὁ. ΗΑ]. 658. Ηθτσαΐδη 1, 8, 2. 
Χοη, Ηἱἰβι. 1,1, 81. ὃς 8,1, 8. Ευγιρ. Μά. 296. Ἐπ- 
ΤΡ. Ηεο. 9094. 80 4180 ϑ8ι. Ραὺυϊ] Ἐρ. το {πὸ (ἐαἰδἰί8η5, 
ῷ, ῷ, κατ᾽ ἴδιαν δὲ τοῖς δοκοῦσι. ὅδ6α 560ἢ]. [,6χ. Τθ 
ΕΣΔΠΊΡΪ 68, πον ανοσ, ρσοάδιυσοαά ὈΥ {Π8ῖ ἸΕΧΙΟΟρΡΤΑΡΠΘΡ 
ἀο ποῖ Ῥτγονϑ ἢ}8 ροϊῃξ ; δῃά 88 ἴο [18 σία ἐλ δ, ρΉ {ΠῈ: 
ἐϊοη, ἴηι διπιπιά αἀλσηϊέαίο οομαἐϊέιιἐιδ δώῃ, ἴὰ ἰδ ψ ΠΟΙ 
ποι ἐοισ. "᾿ΓΉ δι β6π88 γϑϑ [5 ἔγοιῃ εἶναι τι οἵ ἐξέχειν, 
Δηα 51:021}8Γ ψνογά 8, Φ1}γεϑϑθα ΟΥ πεν δέοοε. ὅ66 [ἢ 6 
ΘΧΘΙΉΡΙο8 οὗ Κγρίκθ; νῇο, πονγανοῦ, {868 δοκοῦντες ἰη 
1ῃ6 σοπη ποῦ Β6η86 566Π1, ἃ8 ΟρΡΡΟΒΘα ἰοὺ ὅθ, δΔηὰ 6χΧ- 
Ρίδιη8, “ἼΠοβ6 ψο 8ϑϑῖὴ [0 γτείρῃ ἢ δοϑοϊαία ἀο- 
ΤΩΪΠΙΟΠ, 8ΓΘ 1 ΓΟΆΪΠΥ 1Π6 58ανεβ οὐὁὨ (δὶ γ οὐ Ρ88- 
ΒΙ0Ή8 5 Οοἰτηρ ἃ ραβϑᾶρα οἵ δίῃηρ]1ς. Ρ. 288. νῆογο 
δοκεῖν ἀοο65 δεθηιὶ ἴο Ὀ6ΑΓ [ἢ Β6η86 : 4180 διιϑαί, ΟἸδυά. 
45. Ῥ]υΐϊ. 1, 1047. ο. Βυΐ {Π18, Ποψονοῦ ἐγ 6 85 ἴο 
ἐἠαέ ρά58ᾶ86, 4068 ῃοΐ δοεῖῃ ἴο θ6 (Π6 86η86 676 ἰη- 
(6πα 66. ; 

43. ΤἼὴο κατὰ ἴῃ {πΠ6 νοῦ κατακυριεύω Δῃᾷ κατεδου- 
σιάξω 18 Ἰηϊρηδῖνα. Οἱ μεγαλοὶ αὐτῶν, (ἢ6 ργαδῖ ΟΠΘ68, 
πιαρπαΐεδ. ὅδ88 ἴῃ6 ποίβ οῇ {6 ρᾶγβ}]6] ρᾶβθαζο οὗ 
Μαῖίμον." 

460. Βαρτίμαιος, [Π8 βοὴ οἵ ἃ ψ6}}-Κηονῃ ρογβοῃ οὗ 
{π6 ὨδΔη6 οἵ ΤΙπηου8. ΕῸΓ ἪΊη δυγίδο ἀθποίθβ 505. 
Οὐμογ δβχϑηρίθϑ οἵ {118 βογί οὗ ραΐγοηψηιο ΟσΟΌΓ ἴῃ 
1ὴ6 Ὠδηπ165 Βϑιίῃο]οίηθιιβ, Βασηαθυδ, Βάγβοθϑιι8, Βᾶ- 
ΤΟ. [1 ποθα βοδγοϑὶυ ἔθη [6 γοδάθγ μον ἴτο- 
αυθηῖ ! Υ {ἸΘῪ οαςσὰγ ἴῃ ΗοΠΊΘΓ δηά {δ εαγὶν Οσθοκ 
ΓΙο58.  οἰϑίβιῃ σοιηραγοβ ΤὨυογά, 1, 428. (ΕΓΓΟΙ 
ἴον 1, 99.) Ἰσαρχίδας ὁ ̓Ισαρχοὺ. Απά 108. Τολμίδου 
τοῦ Τολμαίους ἾἋο [6 ΝΟΣ ποτὶ ὨΔΌΟἢ8 (ΠΟΥ πᾶν 
Ὀοθη δἰ Υ8 Δ Π}1}}18γ, Δηἃ ἃΓΘ γοσορηϊΖοα τ: 1Π6 
τοΓ δι 0}8 80η, δές, υἱέεὴ, ὅτις. 

46. ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν. ἼΤΠ6 ρῥΓεαρο- 
βίζΙοη παρὰ οἴζοῃ ἀφηοίεβ δοσϑβϑίοη οὐ Δα ἀπο. θα 
10 18 810 ΏΕΠΥ ᾿πίθηβῖνθ.Ό Τὴδ πρὸς "65 {86 88Π16 ἔΌΣΟΘ 
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88 προσκαλεῖσθαι, πρόσοδος, ἕο. ΤΠοΓΟ 16 430 81 
6110 518 δἰἴΠ 6. οἵ βίον, ψ ῃς ἢ 18 ΒΡ 1οά Ὀγ Ευτίριάεβ, 
ΟΥ 80ΠῚ6 81Π|1|.4Γ Ψψογά, 88 ϑῆν ἐπε βιοτεύειν. δμι Ἴ" 
ΒΟ] Θ.Π168 ΟσσυΓ5 αὐδοίμἐοίψ, 88 ὮΟΓΟ, δηὰ ἴῃ Ζοῦ Φ7, 
14. ἴη {πε (Ἰαβ8ϊςαὶ ψγίζοσβ {18 18 1685 εαυοηΐ : 
1πουρῇ ψὸ αν ἴῃ Χϑπορῇ. Σ. 8, 28. ὥσπερ πτωχὸς 

ἀεὶ προσαιτῶν. - ΡΙ αἴ. ὦ, 204. Α. (εἰϊεὰ ὃγ Ὑ͵εἴ8.) 
προαίτης ὦν. Οη {Π| ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν, Ὗ οἴ8. 
σοιηρᾶτοϑ Μαγίιαὶ 4, 80. ““ αρεῖ8 ᾿υπηϊηρὺ8 τορθηΐα 
ςουϑβ Βα]οηοβ, βοδί δ ἰδοὺβ γορϑίοσ. 

ὅο. ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον, 1. 6. ἰῇ ἸΟΥ, δη4 ἴο τοᾶςἢ 
976805 ἰῃ6 αυϊοκογ.  εἰβίθί ἢ σοιηραγθβ οι. 1]. β. 
188. βῆ δὲ θεέιν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε, ῆογα ΕἸ Δ.ἢ. 
εχρίδίηβ, διὰ τὸ εὐπερίσταλτον, ἵνα ἐν τῷ θεέιν ῥᾷον 
τρέχη. ΤῊ ἱμάτιον νγ8 ἴΠ|6 οἸοδκ, οὐ βυγίουί. 

δ1. Ῥαββονὶ. ΤΏ ϊ8, βὰγ (Π6 ΕδΌΒΙη8, ᾿π0}168 το 
(8 ΒΙΔΌΌΙ, βία δῦ ἴο {Π| 1[4]}14Π δυκχηπιθηϊαίὶνεβ ἔθ γ- 
το ΔΕ ηρ ἰη ὁπ. 

, δῷ. Ὕπαγε, 5861}. εἰς εἰρήνην, αἀποά οΘ8[ νοίο Δηπποῃ- 
ι15. (Ἷ εἴ3.) ΤΠΘΓΘ 5 τ[Π6 βάπηα 6]}105158 ἴῃ 7, 29. Τῇ 
σοπιρί αἴθ ρἤγαβϑθ, ψ Οὗ 18 ἃ ἔογηι]α οὗ σοποραϊηρ᾽ ΔΗΥ 
Τοαμοϑβί. οσσυΓβ 1 Μαικ ὅ, 84. 50 1 δδπ). 1, 17. 20, 
42. ΟΣ 5. 1 566 8, ἤοννονογ, ἴο οχοσγί Π{{|6 
οὐ ὯΟ ἴογοβ ἴῃ «“Ὧπ|65 2, 10. ὑπάγετε ἐν εἰρήνη. 566 
Οτοί. οἡ Μαζί. 8, 18. 

Γ(ΗΑΡ. ΧΙ. 

ΨΈΚΝΒΕ 2. εὐρήσετε πῶλον, ἃ οοἷἱ. Μα͵κ, (βαγ8 
Ὑγεἰ53.) πιακίηρ ἢ0 πηϑηίοη οὗ {6 αδ5, ο4]}6 ὦ τἢ6 
Ὀοαβί πῶλον, Ψ᾽ ἢ ἢ ΠΊΔῪ ΒΙΡΏΙΕΥ ἃ οοἷὲ οὗ ἃ ἤογϑα Οὗ 
Δ 488: δηά ἐλίδ, (Π6 {π1|ηΚ8,) ἰ6Θϑὲ 1ῃ6 δδγβ οὗ {Π8 
᾿Ἀουμδη8 βῃου!ὰ θ6 οἥξηάοι. δο (Π6 8445) 7 βερῇιιβ 
ἱῃ Π18 Απεαυ! 68 οἴη βυθϑι68 ἤΟΓΒ65 ΓῸΓ 85568, 
αἀϊσηϊέαξϊ5 ργαξϊά; εχ. στ. 4, 20. 42. ὅπηι. 19, 26. 4 
Βοος. 2, 40. ὃ 4. 22, 24. 4. 10, 4. ὃς 12, 14. ὅ0 
(ἢ6 Αἰοχαπάσγίδη [ηϊογργοίογθ, οὐ Εχοά. 4, 90. ἔογ 
α8868 αν τὰ ὑποϑύγια, ἤδηςα (ἢ6 2608 γϑιηδιεῖ ἰῃδΐ 
1 νἂϑ οὔθ οὗ (06 18 πψογὰβ οῃδησθα Ὀγ Ριίοϊοιην 8 
Ἰηϊογργείοιβ ἤονονοσ, ἰη “ο56ρὶ!. 15, 18. (ἢ ἢν 



51. ΜΑΒΚ, ΟΗΑΡ. ΧΙ. , 985 

ὄνου (ψογο ΤΠοοάοίίζοη 85 ὑποβύγιου), δῃηᾷ 1η- }ιά. 
19. ίουγ {ἰπ|6098. [ σδῃποῖ, ἤοόνψονοσγ, {π|ηῖς {Π8ὲ (ἢ6 
τηοῖνα ἤογα δάνογιθαά ἴο ψου]ά δ6 ΠΚοῖγ ἴο ᾿ηδιθησα 
δι. Μαικ. , 

9, ἐφ' ὃν οὐδεὶς ἀνθρώπων κεκάθικε. . ατοίτυ5. δηά 
γεοἰβίθιη γϑλᾶγκ, μὲ δηϊπ)αῖα ἤοΐ Ὀγοΐίζοη [ἢ ἴῸγ 

᾿ Βυαπίδὴ 086 ψ6Γα {πουρἢξ βδογαά, Ὀοί ὈΥ {868 76εῖν8 
δηά Ηρδίῃθηϑ: δηᾶ τοίους ἴο ΠὨουΐί. Φ], 8. 1 ὅδπ). 6, 
γ. Ἑυτὶρ. Ῥῃςηΐβ8. 6044. οὗὨ 84 νἱοζίπι : τετρασκελὴς 
μόσχος, ἀδάμαστον πέσημα. ΟἸ ΓΕ ΟΠ, Βροακίηρ; οὔ 
1Π6 ν] οι π8 ρῥγομιεθι θά ἴῃ ἘΕΥΡΙ: τὰ δεδαμασμένα ὡς 
ἤδη καθιωσιωμένα τοῖς πόνοις. 
ποοα, (Ἰάϊρο 721. Ον!ά. Μει. 8, 12. ““Βο8 ἰδ, 
Ῥῃωθυι8 αἷϊ, 50118 ὀσουτγγεί ἴῃ ἀρτῖϑ ΝΌΠ]) απ ραβ888 10- 
σατη, σαγνί4αθ πη 11}8 ΓΔΕ. Ηοη. [1]. ὃι 904. 

. ον. Ἐροά. 9,22. ὙΠ ΌΥ οὔδβαγνοϑ (πὲ (ἢ6 96 ν»}8 
{ποπηβοῖνοβ Δρρ]164 Ζοοΐ. 9, 9. ἴο (ῃ6. Μεββίδῃ. 

4.. ἐπὶ τοῦ ἀμφόδουι ΤῊΪ8 ψοΓΑ ῥΓοΟροΓν βρη ῆςϑ 
δίοδος, α ραδϑαρο, Ὀὰχϊ ἴῃ (6 Ν, Τ᾿. ἀδηοίοβ 8 ϑέγϑοί. 
ΤΏ Ϊϊ8, ἴῃ {Π6 γαρπιοηΐβ οὗἨ δηοϊθηΐ νϑγϑοἢ8 οὗ ἰῃ6 
Ο. Τ. δῆϑνοῦβ ἴο ΧΙ. “ΠΣ 
. ἐπέβαλον --τὰ ἱμάτια. Τη ᾿ΠΠυβίγαϊοη οἷ {Π|15, 

 εἰβϑέοίη οἰἵθβ Αγβίοί. πλεῖστα τῶν ἱματίων ἐπιβαλλό- 
μενοι. 1 δά, ΤὭυοσγά. 2, 49. ἱματίων καὶ" συνδόνων 
ἐπιβολὰς, ΜὨΙΟΙ βοροιη59 ἴο ἢᾶνθ Ὀθθῃ ἱπϊαἰοα ἔγο 
ψΦοβορῇῆιι8. Ηρηῃσθ πὶ ὃ6 εἰποπήρά 2] δη, Κ. Η. 
1,..11, 4. καί τὴν εἰς αὐτὸν τῶν τριχῶν ἐπιβολὴν οὐκ 
ἡγνούυν. Απὲ ἴτοηθυβ σοηίτα Ηδτοβ. 1,. 1. Ὁ, 9, 
ἀγνοῦντες αὐτὸς διὰ τὴν ἔξωθεν τῆς προβατείου δορῆς 
ἐπιβούλην: ψῆοΓΕ τϑδά ἐπιβόλην. “208. 824. δυσριγὴς 
ὑπὸ τῆς ἐπιβολῆς ἐκ πολλῶν ἱματίων γενομένης ἀναθερ- 
μαίνεσθαι. Ῥοίγεοη.ο, 4, 27, 1. χλανίδα ἐπιβαλών ἄνωθεν. 
.8. στοιβάδας ἔκοπτον. ΤΠ ψοΓά ΡΓΟρΟΥΪΥ ἀδηοίεβ 

80 ΘᾺ] ηρ δίγονθα οἡ {Π6 ρστουηά, ΠΟ Π6Γ βίγαν, 
ἢδγ, 8006. τῆ 685, γϑϑβϑ, ἰθᾶνθϑ, οὔ 1ῃ8 ἔνὶρβ οὗ 
ἴγοοϑ; οὗἁὨ αἰ. Ν ὨΪοἢ ΘΧΔΙΡ]68. ΤΏΔΥ δ 866Ώ ἰὴ ἵἾψοι- 
ϑἰοἰη8 Ὠοΐθ. ἢ ἴἤογο, Ἰονανοῦ, ἴοΠὶ ἃ ΘΟΙΏΡΑΓίβΟΗ 
νὴ τ Μδιιἢ. 21, 8. 1 ϑιιουϊα ββϑ ἰο ἀθηοίθβ Ἀομαεν 
{Π6 ἰοαΐν ἰν 8 οὗ ἰγθθβ, ϑιοσἢ 88 66 ϑεὰ [Ὸγ ἰον 
σΟΌ ἢ 68, οὐ Ὀδά8΄ οἡ {Π6 στουπά. 

οἰβίθι ἢ 480 οἰΐθϑ 86- 



84 ΕΤ. ΜΑΞΚ, ΟΗΑΡ. Χ. 

τ  Ὠι ἢ δῆ [ΟΠ] οὐνοα τὴν ροονῦ ἔδλιΠ 6.8 Βοάγ, 5ῃ δ 
Πιαϑίοά ἰο ᾿Ιησαοϑίμοιβ βῃθοίθ.᾽ 

10. μὴ ἀποστερήσηφ. ΤὮ6 τγοτὰ ἀποστερόω 88 38 
δχίθηβινα πιθὰη!] 9, βρη γ᾽ πρ, ἴο ἀορτῖνα ΔΥ ὁπ οὗ 
[15 ριΌ ρου, ψΠΘΊΠΟΤ Μ)1 γθίδλῃ 1ἴ,) ΟΥ ΠΊΘΓΟΙΥ γαυάα- 
Ἰθπον ἄδρεῖνα πὶ οὗ 1. Ηδποο [ἴ ἰ8 υδθά ρθῃοΓγα ΪΥ 
οὗ τσταρδςοίουβ, ἰγαυά]θηΐ, δηιὶ υπ͵υϑὲ σοπαπςοί, ποξ 
οπἶγ ὉΥ ἰακίπρ νἢδί 15 ηοΐ Οδ᾽ 5 ονῃ, μυΐ ὈΥ ἀδηγίην, 
ἴο ΟἾΠΕΙΒ ψ ἢδί {ΠΟΥ ΠΊΔΥ 081} οἰδίμη, 85 οὐ ψᾶρθϑ, 
ἀενί, ὅζο. δῃά 1{ 15 βοπιεί τη 65 υϑ6 ρσοηρσγα! }Υ οὗὨ 1η- 
οι ἰγοαϊπιθπὶ οὗὨ Δῃγ Κη, δπὰ ἀϊῆρτο θυΐ {π|16 
ἔγοτη ἀδικεῖν, τῆ τ ΏΙΟἢ 10 15 ππ|ϊ6 6] ἃ58 ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙ5, 
ἵἿπ1 ον. 6, 8. (οβθηπι. δὴ Κυϊποοὶ].) Το ονν8 

ΠΟ ΜΌΓΘ ποῖ δοουβίοπιοά, ἴῃ ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ ἀἰϑοοῦγβο, οσ ἴῃ 
1Π6 ΘΟ ΠΊΟΏΪΥ ρα] 8Π16α Ὀοοίκ8, (ο γεοῖζα {π6 ργεοθρῖϑ 
οὗ τι6 Τρέείσκις ἴῃ 16 νεῦῳ τὐογας ἴῃ ΜΏΙΘΝ ΠΥ 
ἍΘΓΘ ΘΧΡΓΟΘ56α, δυΐ Ιῃ οὐλεῖ ψοῖά8, ΟΥ 10 δ ῖΠΟ Υ 
οτοσ. Νδυὺ, ποι 2908. Δηί. 8, ὅ, 4. 16 ἀρρθδγβ {πὲ 
ἴδον β8οϑγοοὶν {ῃουρῆῖ ἰὲ ἑαιυΐμὲ το ἀο 80, δὲ ἰϑδβϑὺὴ ἴο 
(σομίι]ο5. δοο ἔοῃ. 18,9. Τῃο ἰσηςϊῆ σοπιηδηά- 
τηθηΐξ Μααν τ ΘΧΡΓΕΒ868: ὙΠοῦ δ] ἰονε (ΤΥ 
ΠΟΙ ΖΏΡΟΟΓ 845 {Πγ86 1}, Μαῖκ: μὴ ἀτοστερήσης, “ἀο 
Ὡοῖ δεῖ γα] ηγ ὈΥ ἢ π|. 50 905. Μδοςδῆ. ὃ. 
Τταποδιπια. Ρ. 167. 2. (γεῖ5.) 

421. ἡγάπησεν αὐτὸν, 1. 6. ““ςοφῃημηοηάοά ἢϊηι, νὰ 8 
Ρἰοαβθά ψ] ἢ ἢ158 δηβυνογ᾿ (ὐδϑδιθοη ΘΧΡΙ ΔΙ 8, “ ῥτο-. 
Ὀο ᾳυοά 4ἷ5, Ἰδιιάοαιια," ογ, “λείπ Ὀοηὲ." Απά 80 
1)6 θιιϑυ, Κυοῦβ, διά ΕἸβϑῆθγσ. [Ι͂ἢ {15 βθηβ6 οὐ (86 
νοτὰ Κυϊηοεὶ τοΐεγβ ἴἰο δερῖί. ἴη 4. (Ἤτγοῃ. 18, ὦ. 5. 
8, 86. (δηϊ.1,4. ΝὸοΥ 8 1ἃ υὑῃκηοόνη ίο [6 [[45- 
βίσβ. ΟΒοπη δῦ τοῖετβ το ΕΗ 56 8 Ἰηἀοχ ἰὸ Ὠ6- 
τη βίῃ. δῃα Κυΐηῃοεὶ οἵἴε8 ΑἸοῖρἢγ. Ερ. 8, 96. ἐφίλησε 
τὴν φιλεργίαν. ἼΠΕΓΘ 15, Ποψανογ, [Π18 ΟὈ]δοιοη, 
(νοι 1 βηή οσουττοα ἴο Ὑ7ὸο ἢ) ; 16 8686 οὗ δο- 
4υ]Θβοὶηρβ ἴῃ, οὐ Ὀδίηρς σοηΐθηΐ ἢ, 18 αἰ ψᾶγ8 δδϊά 
ἢ 1Π6 δοσιδβαῖνα οὗ τῃ6 ἐλίησ, ποῖ οὗ [η6 ρόγδοη, 
ἃ8 ογὸ; ἱπουρῇ, (ΕἾ τη ]βίακο ηοΐ, ἴΠ6Γ6 18 ἃ 8: πη} Ὁ 
ΙΔτοῖι ᾽ν οὐῦ ον ἰδηρυδρθ.) [ον 1 τἀ Κοὴ οὗ [Π6 }6γ- 
δ0Ή, 'ξ σᾶπηοῖ ὃ8 ἔτῃθ. (ΟἼἾΓΙβι ἀϊὰ ποὲ οπέϊγοῖν αΡ- 
γονθ οὗ ἠΐπι. [ἴἰ 8θειὴ8 βϑδΐδγ, {πογοΐογθ, ἴο ἴδνθα γϑ- 
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ΟΟυΓ86 ἴο βοῖη6 οἴδοσ ἰπἰογρτοίαιίοη, δ ἤθγα ν᾽ 6 ἢανθ 
8 ΔΙΏΡ]6 σῃμοῖςσθ. 1 ψ}}} ΟὨΪΥ οὔϑεγνα, {παΐ οἵ 1ῃ086 
ψ ἠοῖ ἤᾶνα ὈδΘοη ργοάυςδά, βοῖηα ἃγὰ ἔδηοια!, δηά 
(Παὶ ν ῃϊςἢ τοίογϑ [Π6 νογάβ ἴο 8Δῃ δχργθϑϑίοη οὗ 8ρ- 
Ῥτοθδι θη ΌὉΥ ψοδέμγο, (88 1ἱρὶ εἴοοῖ δηὰ Ηδιρο]18,) 
σμδν διέ, 156 ἀονοια θοίῃ οἵ δα τοῦ δηα το ΔΌΙ Υ. 
ΤῊ σαϊεδὲ Ορίπίοῃ 86 8 (ὁ ὃ6 ἰπαί οἵ Ηδοκβρδῃ, 
Ἐρφββ6], οἴ, δπα οἴογβ, δέαπαξέειδ 65 οἱ. 

φῶ, στυγνάσας. 15 ψογὰ (ἡ Ὠϊοἢ 18 ΓΑΓΘ) 18 46- 
τ νοα [γοπ στύγνος, δηα δὶ ἔοπ στύγος, ΠΟ ἢ βθοιης 
ἀδάιπιςοῖ]ο τοι στύω, στύξω, στύφω, ἀφη96. ἤδητοα νὰ 
ἸΏΔΥ 8566 [Π|6 τ αὐίο «ποέαρἠογυθβ ὈὉῪ ψῃϊοἢ στύγος σοηγ68 
ἰο πιοαῃ μαΐγεί. [1 185 566, ῬΙορογίυ, οἵ ἃ ἄθηβο, 
ἐγ δίω -Δἰταοβρῆοσο, δπα πηρίαρἢον σα γ ΟΥ̓ 58 1Π655 
ΘΧργοββοῦ ὃὈγ {μ6. οουπίθηδηοθ. Οὐ ΠῸπι στύξω, στύ- 
ῴω, αϑδένίηνο, οοπδέγίησο, οοπέγαδο. ἴὶ ἀθηοίοβ οο᾽- 
ἐγαοίίοη, ΘΙ ΠΟΥ 848 ἀρρ 6 ἰο {Π6 ἢιιπηδη σοιιπέδ- 
ὭδΔηςΘ ἔιγγονγοα ὈῪ ΒοΓΟΥ͂,, ιἰἰοἰοβίδέίοη, ὅς. ΟΥ̓ ἐπ 
βγϑί {Π6 ΓΘ ἃγθ δχ δ} Ρ [68 ἰη͵ ΕἸΓΙΡ. ΗἸΡΡ. 280. στυγνὴν 
ὀφρὺν. ΑἸς. 178. στυγνὸν ὀφρύων νέφος. Ῥ πεηςα Ηοτγδοθ 
5661}8 [0 ἢᾶνα ἰδίζθη ἔπ6 νν 6}}-Κηόνη ρῇγαβθ, αδηι6 διι- 

- «Ῥογοϊξιο πεδοηι. Ὦ.. [,Δεγῖ. 7,1, 18. αὐτὸν δὲ στύγνον 
τε εἶναι, καὶ τὸ πρόσωπον συνεσπασμένον. Ἐυτγρ. ΗΙΡρ. 
200. στυγνὴν ὀφρὺν λύσασα. Επιβίοίῃ. 46 [5πιθηΐδ, ρΡ. 
98. συνέχει τὴν ὀφρῦν, στυγνάδει τὸ πρόσωπον. Ιη (ἢ8 

. ΒΘΟΟΠ 86η86 1{ Οσου8 1η Μδίῃ. 16,8. Ἐπιτρ. ΑἸς. 
777. στυγνῷ πρόσωπῳ καὶ ξυνωφρυωμένῳ: ΑτΙβίορῃ. 
Νυδθ. δὅδ2. τὰς ὀφρὺς συνήγομεν. ὅσΠο!. συννέφειαν 
ἐπειήσαμεν, καὶ ἐχαλεπήνομεν ἢ ἐστυγνάϑομεν. ϑορῇ!. 
17, δ. νὺξ στυγνὴ. ῬΟΙΥΡ. 4, 21. ἥτις ἀνοτηρία-------διὰ 
τὴν τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα. «80 Ἠο- 
ταϊ. Ερ. 18, 1. Ηογγιἄδ ἐθιηροϑβίαβ ἐαΐμηι οοη ἐγ οί. 
50 ῆδκϑροαγο, ΒἸοῇ. 8. οϊοαά Ὀγ Ῥαγκῆυγθοῖ: ““ΤΗδ 

ΒΚΥ ἀο6}} ἔτονη, πὰ ἔοι» 6 ΠΡΟῚ ΟἿΓ ἃγην." Ιΐ οὐ- 
συ 8 ἴῃ {Π6 ϑορῖ: {ῃγῖοθ, δη δῆϑννουβ ἴὸ {ηΠ6 Ηδγ. 
ὈΌ, δέωρονο: δῃὰ (ῃεγοίογα Κιιΐηοοὶ ψουϊὰ ἤογα 
Ἰηἰογργαί δοηυπρέμθ. Βαϊ [6 σοπηπηοη ἱπίογργείδι!οη 
18 16 ἔτι οπθ, ψῆῃ]οἢ 158 α'8ϑο σοῃῇβγπιθά ὃγ Μαί{. 
19, 92. ἀπῆχθε λυπούμενος" δῃηὰ [μ|Κὲ 18, 24. περίλυ- 
πὸς ἐγένετο. ΑἾ80 Ὀγ {6 ᾿πιςαίοη ((ῸΥ 516} 1{ 15) οἵ 
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Νιοβίδβ, οἰϊδὰ Ὁγ ὅἽςδ!. [,οχ. κἱ δὲ καταφίωντες καὶ" 
στυγνάδοντεφ ἐβίωσκον. ἘῸΓ τιοδί οὔ {Π 6 Δρονο ὀχϑτη- 
ΡΪθδ 1 δὴ ἰηάςθίεά ἰο ἜΥΡΕΒ δηά ἮΥ εἰϑίοίη. 

44. τοὺς πεποιθότας ἐπὶ τοῖς χρήμασιν. 5 15 [ΠΟΤῈ 
ἀἰβε ΠΟ ΕΥ χρτγοϑβϑά {ῃ8 1ὼ Μδίῃ. 11, 98. οἱ τά χρή- 
ματα ἔχοντες, ΔΏ δ άϊ 0 ὨΘΟΘΑΒΑΓῪ (0 βίον (Παΐ (Π6 
ὙΑΥ οἵ βαϊνδίίοη γγἃ5 ὀρθῇ [ο 8}}, Ὀοϊ() ἰο [ἢ ρ ὨΘΏΟΙΙΓ. 
Δ0]6 ψοϊηθη, δηὰ ἰο ἴῆοδβο οἵ (ἰοβαγ᾿β Πουβθῃο]ά, δᾶ 
ἴο (Π6 τόοϊ ἐπ “επεγαΐ: δῃὰ τηδην ϑιοἢ) [Πόγα τημδὲ 
ἤανο Ὀθθη, ἰἢ ἃ οἰἵγ [Π6 πηϊβίγοϑθ οἵ [6 υυοσαά. ὅ66 
1 Τί. 6, 17. (δ εἰ8.) 

4ὅ. διὰ τῆς τρυμαλιᾶς τ΄ ῥ. ε. 1. 6. ζογαπεθη ; ἴτοι 
τρύω, ἴοτος ἴο ὈογΘ. [{ 18 υυϑοὰ ἴῃ {6 δορί. ἴον ἃ ἢς- 
ΒΌΓΘ οὗ τοοῖ. ΗἩδβυοῆτυϑ Θχρ]δίηβ τρυμαλιαὶ Ὁ. τρύ- 
παι. [Ιξ ὀσουΓβ 4130 1 [6 (Ἰ]α581.0 6] Ψ ΣΙ ΟΣΒ : δηα (0 
{π18 Ρυγροβο δοῇ δυβηθγ οἰί65 ΡΙυί. 46 Εά. Φ, 16, 17. 
Ι "ἢ δοίδά. 8ρ. Αἴδρη. 621. Α. εἰς οὐκ ὁσίην τρυμαλίην 
τό κέντρον ὠθεῖς. τρ. 18 ἃ νογῦ8] οὗ ἃ ΝΘΓῪ ΓΆΓΘ ἴογῃι. 
ΔΠοίθογ Θχδιηρ 8 19 ἁρμαλιὰς ΓΘ (ογηληϑίϊοη [μ885 
Βοιη γιὲ οὗ ἃ ἀϊπηϊπα να ἔοτοσ. 

40. καὶ τίς δύναται σωθῆναι. ἴῃ ναδίη ἀοοβ Οατοί 8 
δοοουηΐ {πΠ185 ἃ Ηροθεαΐβη. [0 ΟσΟΙΥΒ 1η {6 Βοδβέ 
Οτοοὶς νυ γι ίθγβ, οὗ ψ ἢ] οἢ Θχϑιαρ 68 γα σίνσθη ὈΥ ΒΙδοῖὶς- 
Π8}1, ο 11ὰ8, Ηδρμοὶ, Κυοῦδ, Ραϊδιγοί, ΕἸβηθσ, Βοος, 
[,ο68, ϑαράαδγ, δηά οἴμϑβ, δῃη τηδυ θὲ γρηδογρα “ 66- 
ηιμῖς ἐαπάθηι," ““ απά ιυὴο ἐΐοη ὃ" [1 18 θαυ ΠΕ} 
(οὔβοσνοβ Κυϊηος]) ργεῆχεα ἰο ᾿ηἰογγοβϑίῖνθβ δοςοπι" 
Ρδηϊθα νι δὴ Θχργοββίοη οὐ ψοπάον." [1 18, ΠΟῪ - 
ΘΡΘΙ, ΡΓΟΡΘΓ ἴο ποί!ς6, (μὲ ΌΥ τις [6 τηϑδηξ τι9 πλού- 
σιος. δ'6α {6 ποῖθ οἡ Μεί(ἢ. 19, 94.. 

80. ἐὰν μὴ λάβῃ---μετὰ διωγμῶν. ΤΏΘΕΘ 8ΓΘ, ΒΔΥ85 
τ. Οδαρῦςο}!, ἴψο αἰ συ 165 ἴῃ (656 ψογάβ, οὗ 
Ψ ΠΟΙ 1 ἢᾶνα ἢοΐ Β66Π ἃ 886 {|5Δοίογυ βοϊμεἰίοη. Τἢδ 
ἢγβέ 18, ἴῃ (ἢ6 ῥγοΐῃϊ8β6, [ἢδι ἃ τη 8}}4}} σϑοεῖνο, 1 
(πἰ8 νου], α λωπαγοά 74, δοιιδ65, απα ὀγοέδενς. ΤὮΘ 
ΒΘΟοπά 15 ἰῃ ἴΠ6 [πη διΊ10η, τοὐξἦ ρεγδοομέίοης. Α5 ἴο 
{ΠπΠ6 ἤγϑί, ἴΠ6Γ6 ἰ8 ἢο αἰ" ΟΌΪΥ ἴπ ἘΠ 6 ῬΓΟΠΊ186, 88΄6Χ- 
ΡΓΟββοα ὃγῪ (Π6 ἔνδηρε 88 Μαίδον δηὰ [0Κ6. Τὸ 
βϑ8 ὈΔΓΟΙ͂Υ, {πα΄ ΠΏ 5841} γθοοϑῖνα ἃ υπάγοα Το] ἔὸγ 
Αἰ} (εἰν 1ο05568, ἀο068 ποΐ ἱπιρὶγ {μὲ (Π6 φοπιροηβαίίοῦ 
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8841} ΡῈ ἰῃ Κίπὰ. Νονῦ ἀο] ἤπηά δὴγ ἀἰ ΠΠου ἐγ ἴῃ (ἢ 
ἡεοἰαταίίοη, {π8| {πι15 αν {Ππ6ὶΓ ΓΟ ρθηβ8 5[|4}} 
ἰη 1ῃ18 Μοῦ. {41:68 (1, 3.) δάννίβ68 ᾿ἷ8. (ἢ γι βεδῃ 
Ὀγοίῃγοη, ἰο οομπέ ἐέ αἰΐ 7ον τυλεπ ἐκεῃ {αἰ ἐπ ἀἰυετσ 
ἐσπιρέαέϊοηδ. ῬΔῸ] (ἃ ΟὐοΥ. 7, 4.) 538γ8, οοησοιπίης; 
᾿π86 1} τῃ8ι Π6 88 ἐζοδοίηαίν οι ἐπ αἰῤ ἠδ ἐγ. 
δμίαίίομσ. ΤῊ βάπ|6 ργίηςῖρ]8 ἢ οἢ βοσνοβ 0 6Χ- 
Ρἰαῖα ἐπ656 ραβθδρθδ βαεῖνϑ ἰοὸ βαρ δίῃ {6 ργοπιὶίβα οὗ 
ἃ ῬΓδδβδηΐ Γθσοιροῃςσδ 88 ΘΧΡΓΟββθα ὈῪ Μαίπον δπὰ 
Γλικθ. ΤΠο ΟἸὨἸσιϑι 188 ἔα (ἢ, ἤορθ, δπά ρϑᾶςθ, δῃά 
70Υ 1 16 Ποὶγ αΠδοβί, ψγεαγα τῆογθ ἤδη βυῆοίθης ἴο 
σουπῃίογθδίδηςα 41] ἢ15 Ἰοββθβ. Βιιῖ [ἢ {Π6 πηθηϊου οὗ 
ἠἤοιιξοε αμάὰ ὀγοέδον δὰ ἀβ ποιῃίηρ το {πΠ8 πιθδηΐηρ οὗ 
{Π056 Ενδηρο 8.8, ἰο ψῃδΐ ρυγροβα ψα8 1 πηδηςοπρά 
ὃν Ματγκὴ Ιηϑίοδά οὗἉ ΘΠ σΠιοηΐηρ, 10 σου ἃ ΟἿΪΥ [Ἡ18- 
Ἰοα, ἀνά Κα ἃ γοιγι δυζίοη ἴῃ Κίηά ἰο "6 Ἔοχρεςίβα ἴῃ 
τῆ ργεβεηΐ 16. ϑόπια {Π]1ηρ5 ἃγα τ π ]οη 66, ν, 99, οὗ 
ΠΟΙ ἃ Δ σ4 ἤανα ΟΥ̓ ΟἿ6; ἰἴ686 ἅτο, γαέδον 
δη4 πιοέπεν. ἴπ ν. 80. Ψ6 να πιοέξδογδ, Ὀνῖ ποί ,α- 
ἐΐεγο. ΨΡΊΣ ἰα ᾿αβηιϊοπθά, ν. Φῶ, Ὀαΐ ποί τὐΐυδδ, ν. 
80. Ηξεῃςθσ (παῖ ρΓγοΐδηο βηδοῦ σὗ ψυ δη, γγῆο δδκϑὲ 
ψΠΘΥΠ ΠΥ 1Π6 ΟἸἾ ΓΙ βίη τνᾶβ 0 ροῖ 4 ἢιιπάγοα πῖνοβ, 
ΤΠηδ86 ἀϊβδτθησεβ δηά Ομ βϑίοηϑ 8180 σοηῤγθυΐα ἐσ 
ΤΘΏΔΟΣ 1ὴ8 Ρᾶ538406 βιιβροοίοα. Ασοοτγαΐϊπηρ' ἴο τυΐδ, 
1 σπ6 ψᾶ8 τορϑαϊθ, δἰ! βου! ἃ πᾶν θθθη γορθδιϑα 9 
δηὰ [ἢ6 σοπϑίτιιοίίοη τραιμγοά τῃ6 μίαγαϊὶ παπιῦογ ἴῃ 
ἰδη) 841}., Βίβιιορ δδῖοα βυιβρθοῖβ δ} ᾿πίθγροϊ δί!οη, 
οὐσάδίοηθα ὈΥ 8016 ΠΙΑΓΡΙΠΔ] ΠΟΓΓΘΟΊΙΟΠ, ΟΓ ᾳ]088, 
Μἢ16}} πιαϑὲ Ὦανα Ὀθδι αἰτεγναγάς ἰἀΚϑὴ ἴῃ {86 ἐοχί. 
ΙΕ τη ἑοχὲ ἢδ8 θθδθη ἣῃ {818 ΨΑΥ σογειρίθα, (ἢς σοτ- 
γυρίίοη τηϑὲ πάνθ ὈΘδῃ νΘΓῪ ΘΑΓΪΥ, 81:66 (ἢ6 ΓΟρΘΙ1- 
(οη, ἰΏ ν. 80. τπουσῇ ψὶῖἢ} βοῖηθ γεγο ν, 19 ἰουπά ἴῃ 
4}} τῃ6 απςσίθης Μϑ5. νογϑίοῃϑβ δῃά σοιῃγηθηίαγσ 68 6Χ- 
ἐδηΐ. ΑΒ ἴο ἴδ οΥοῦ αυσϑίίοη ἀθβοι {ΠῸ αι] γἹηρὶ 
ψοΓάβ, μετὰ διωγμῶν, ἃ Ῥτοπη56, Δοοογαίηρ (0 εἰϊ6 [εἰ- 
δε, γόρανϊπρ τίπρδ᾽ ἘΡΕΙ͂ ἰοτρογαὶ, ὑο δ6 8οσοπι- 

ηἰοά εὐὐέῤ ρμεγδσεομίθης,  δἰϑίοιη σοηϑίΠογοα 88 1}- 
βοῦν. ὙΠῸ ποῦ ἃ πῃ ᾿Ἰ88, πὶ [ἢ 8 υδιΐοπ, ἢ 18 
ἀἰΒΈΓΟ88 18 {6 σεθάξοτ, [νπ [μαῖ, ἴ0 πη6, 41} ἐπὶ πρ8 
ἦο οῦ ἀΡρΘαγ 80 ρί αἰδ, Ἄν αἷϊογ {ΠῸ 8] δγϑίίοη ῥσο- 
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ρΡοβοὰ ὈγῪ δεοίβίεῖη. 16 (8 ῥγοπηῖδε οὗ ἰδιῃροραί 
ΓΟΒΒΟΓΙΓΥ Ὀ6 υπάογεβίοοά 88 μηδάδ ἴο ἱπα! νη μα]5, παν 

15 1 (Ὁ ΠΠ1οὦ ἰο {6 τπηδείγγϑθ, δῃὰ ἰο 4}} ἰβοϑθο -νῆο 
σοπίϊηυβ ἴο Ὀ6 μογϑοουϊοα [0 ἔἢδ οηά οὗἉ {πεῖν ᾿ἶνδβ ἢ 
Τῃουρῇ τΒόγα 6, ἐἰΠογείοσθ, δοπια αἰ] ον ἴῃ τὸ» 
ςοῃοϊϊίηρ (6 ψογάβ, εὐἱέΐ, μογϑοομέϊοηδ, ΜΓ δὲ 18 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἃ Ὠγοπηβα οὗἨ β6ου δ΄ Θη)οΥπηθί8, 11 18 
811} ργϑίδγδο]α ἴο {86 οἵοῦ γοδαϊηρ, Ὀοζῃ θδεϑιθα (ἢ 6 
ΘΟΙΓΘΟΙΙΟΏ 18 ἃ ΘΓ Κιι688, 8 Ὀδοδι,86 1ἰ 18 [688 Γ6- 
σΟΠΟΙΘαὈΪ6 δὴ {[}185, ἴο (Π6 ἰδία οὗ [6 ΟΒυτγοῖ 
τ ΠΠ δηΐ, ἴῃ ΔΏΥ ρειοὰ ν ἃτθ γαῖ δοαᾳυδιηΐοα νψ]εῇ. 
Ἐογ 1 Ψ1} ὄνθσ ἢ οἱά, (Παΐ 41} ἐῆδί Ψ1}} να σοάϊν ἰὼ 
ΟἸὨ γβὲ 6810} 5[14}}, 10 80Π16 8ῆΔ}6 ΟΥ οἴἶιδξ, βιἶδσ μοῖ- 
βΒοου 0η.᾿" 

Αἰἴἶτοσ οδγο γ πε σμπρ 41} (παι 88 θθ θη ψγ δ; 
οὔ {Π|8 ςρῃηϊγονογίθα ρᾶββαρα, 1 ΔρΡροδγβ (0 π|6 ἰ᾿δῖ 
16 ψουϊὰ Ὀ6 στοδί (θη ΓΙ ἴο ομέ ομέ [ἢ 6 βεῃίθῃςθ, 
848 Ρραγοο, Ονθῃ, δθα οἴπουβ, νου ἀο, 8ηα ἴο νι ἢ 
ΟλΡΌ61} βθϑιη8 ἢδ᾽ ἢ ἱπο! πο : δηὰ ψῃγ} Ὀφοδιι86 
ἢ ἀο68 ῃοΐ 866 ον ἰΐ σδῃ "6 γθοοῃο θα ἴο {Π6 ἐγ (ἢ 
οὔ {π6 ἔδςι. Βυϊΐ {πὶ {πὸ ΑΡροΞβι[68 δηά βἤΓγΓϑί ργεδοῇογβ 
οὔ {πὸ ψογά δὰ ἃ σοτῃηρθηϑβϑδίοη Ἔνϑῇ ἐπ ἐπα ἴοσ ν ἢδὲ 
1Π6γ Ἰοϑί δῃὰ ζανα ὕρ, 15, [ΤΠ] Κ, σα ρ40]6 οὗ ρῥγοοῦ. [ἢ 
Ψ1} ποῖ, πονανογ, θηΐαγζα ὕροῦ Νίᾶς ν1}}, οἢ τεῆθο- 
το, Ὀ6 ΓΟΔΟΙΪΥ δάμη 648, ΘΘΡΘΟΙΔΙΪΥ 89 [Π6 ΓΟΔΩΘΣ τϑδΥ 
866 βοιῃϑίῃίηρ ἴο (ἢδ ρυγροβο ἴῃ ΤὨθορηγίδοί. ἡ 
108 ΓΟΟΟΙΠΊΡΘΠη86, Ὀοῖἢ σοΓρογαδὶ δηαὰ ϑ8ριγίταδὶ, 866 
τ1ῃ6 ποῖα οἡ Μεαίίδμεν 19, 290. ουπάοα οἡ Εὐιῃγ- 
τηϊ8, ΤΠΘορ  γἱδοεί, Ι,. Βγιρ, ατοί!υβ, δηὰ Υ εἰϑιεἴη. 
ΑΒβ8 ἴο (6 ἀϊδβριιοα τοδάϊηρ, μετὰ διωγμῶν, (ιηρθεὶὶ 
ἢ)88 βδῃονῃ (δὲ {Π6 οσοπ]δοίΐυγε οὗ Ηδίηβ1ι8 δηᾷ Υ εἰ- 
βίο ἀοο68 ποῖ οὔενγ ἃ 86η86 80 ἴγβ ἔγοτῃ αἰ ΠΟ. ΠΥ 88 
ΤΏΔΏΥ δι ρροβϑα. Τῇ ἔο ον ίηρ τϑιθᾶγκ οὗ Ἡ᾽ εἰβίείῃ, 
Βονονοῦ Ἰηροηίΐουϑβ, 18 ἤ6ΓΘ αἰΠ|6 ἸΠΔΡΡΙ]ΙΟΔΌΪΘ: “Θαΐ 
Ργοιμϊ εἰς θοηδ Ρῥ]υΓΙπλᾶ ἔπ διωγμῶν Οοὔπ ᾿τΠΪΠΘΗ - 
εἰθυ.5 υπαϊφιδαθδ ρϑγῖοι 8 οἴ δάνογβίβ, αὐἹὰ δὰ ἔω- 
οἰΐ, αιιὰπι φιὸδὰ ἔδει Πιοηγβῖυ8, 40} 1)απιοοίθη) ἴῃ 
ΔΊΓΟΟ αυϊάσῃι Ἰοοΐο ΠσΟἰ]οςαν!ῖ, ΠΘὨΒΔΠΊα116 ΘΧΑᾺ1818- 
δ᾽ Π|ΐβ ΘΡ1}}18 1ῃϑίγιιχίί, ἴῃ τηθαϊο δυο ἤος ἀρραγαία 
αἰαάϊππι ἀποὶρ᾽ίοια ἃ βοᾷ βηιϊπᾶ δρίιιπι ἀρημες ψι15- 
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δῖ, υὐ ἱπυρθπάογοι 1108 Ὀδϑϑίὶ οογνὶοῖθυβ. Οἱ ἰΐά 
ἀδὶ, αυο ἀδΐ ρῥ΄αγα, εα τηδ)οόγαπὶ πιθίιπι δία 6 301}1ς]- 
τυαάϊποῃ ᾿ΠσυΓ, 4} Ὠομηη θη ἐγ αι} } τὰ εἰ [6]: θη 
6586 ΠΟ. ρδίϊιγ." ΜδηΥ Οὐ ἶς8, δηα Θβρθοῖδ! ν (ῃ6 
ΤΟΙ͂Ο Γοσθηΐ οἕΘ8, (48 Ἐοδβοηπ). δη Κυϊηοο),) ᾿πίθῚ- 
ῬΓγοί μετὰ Ὀν ροδέ. Βυῖ (ἢ15 18 ἃ Β6η86 σοι ρΑΓα νοῦ 
ΤΆΓΘ, δη4 ποΐ Βρροτγίοα ὈΥῪ ΔΠΥ δογρίυγαι! δι ΠΟΥ ; 
ὨΘΙ ΟΡ ἀο 1 866 (ἢδι (Πδ΄ 8686 185 φαϑδῖογ. Τἢδ νοῖγ- 
δίοῃ οἵ ὅἍῃ]. 1,6χ. ργορέοῃ'"' ρογδϑομέϊοηϑς  γοἰϊοΐοϑ, 
οδηηοῦ 6 [αἰγὶ ν᾽ οἰἸο!οα ἔσο {{|6 ψογ 8 88 [ΠΘῪ πον 
βίδης ; 8π4 ἰΠδί {ΠῸΥ δῖα ποῖ ἴο θ6 ἰϑιηρογϑά. ψιῃ, 
ΘΝΘΡῪ 80Ὀ6Γ-] 6 ογς ψ1}} δά. [ ψου]ὰ τγο- 
ἰδῖη 1ὴ6 ργεβθηΐς γϑδαϊηρ; δπα 1 ἤπα!Υ δοαυΐθδοθ ἴῃ 
[Π6 ἱπιογργοίδίοη, φέϊαπι ἐπ πιο ϊὲδ ρογϑδεομίϊοηέδιδ οἔ 
εαἰαπιϊαξίδιιδ, ΜὨΙΟἢ 88 Ὀδθη 588 ἰϑίδοίογ Υ δϑία- 
ὈΠΒηθἃ Ὀγν ΟδρΌ61}, υδὶ βυργα. ΤὭθγα τηδυ, 1ῃ- 
ἀδερά, γοῖ Ἀρρθδγ βοῃηδ αἰ! ΒΠσυΪ ἔν 1. {(Π6 Ραββαρο : Ὀυΐ, 
1Ὲ τῆδί γα τοι ἢ σγεαίον, 1 ψουὰ ποΐ οοηβοηίΐ ίο 

᾿ 8θδηάοη δηὰ οαΐ ἰξ ουΐ. [ἢ βυςἢ ἃ σα86, 6 βῃου]ά 
τί ογ σοπιηθηᾷ 10 ἴο {Π6 ἸαθουΓΒ οὐὗἨ ἁ ΟἿΓ δσοεβδοῦ8. 
Ηον ΤΏΔΏΥ Ρδβδᾶρ68 8Γ6 ἔπεσα οὗ ψῆϊοῖ, ἔτο. σθηΐα- ἢ 
ΤΊΘΒ ἐξο ὯΟ (ο] ΘΓ Ὁ]6 δοσουηΐ πδ θδθθη ρίνοη, ψΠϊοΝ 
ποῦν, ὈΥ {Π6 ϑιι:σσϑβϑῖι!} [Δ ο0118 ΟὗἨὨ ΙΏΔΏΥ σ,ΘΠΘΓΔΙΙΟΉ8 
οὗ ΡΠ] οἱ ορϑῖ8 δηὰ [ἢ θο] οσίδη8, ἢᾶνθ θθθη σοι ρ] ἰοὺ 
ἹΠυϑίγαϊοα, ΕἾΠΔΙΪγ, ἢ Ἰηνοβορδιηρ [6 βθῆβα οὗ 
δι. Μαγκ, ψα βῃουα δνϑγ Ὀθδγ 10 τη (6 ᾿ΤΓΘρΡῸΪα- 
ΤΙ οἵ βίσαοίυγο, δηα ῬΘΟΌΪΙΑΓ ἘΠ οὐ 80 Οἢδ- 
ΤἈσίεγβῃς οἵ {πὲ Ενδηρο 5. ἤθησνοσ, [πθγοίοσο, 
ψ6 σδῃ Ὀ6 ΘΔ ὈΪοα, ὈΥ Θχδπηηΐηρ (Π6 οοηίϊοχί, δηὰ 
φοπηρασίηρ' [6 ράγαῖ 6] ραββαρθθ οὗ [6 οἵδον Ενδη- 
ρόαι (ο σοῃλα δί (ἢ6 ργοδαδίε δθη86, 6 τηυϑὲ ῃοΐ 
6 πηονϑα ὈΥ ροίυ δ) ο ]Οἢ8 οἡ {πε βοογα οὗ ργϑῃι- 

ΤΩ Δ [164] ᾿τοΟργιοίυ. ; 
82. Οη [Π18 δά {|| ἕο] ον ηρ νογβθ8 σοηβ} (ἢ 6 

ποία οὐ Μαίί(. 20, οἵ βεηᾳβ. ΤΠδ τηϑδηΐηρ οὗ τ 6 
ψοτάβ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶ 
ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο, ὮΔ8 Ὀ6Θ6η, 1 τδιηἶκ, Π{{|6 υῃ ἀοΓ- 
ϑίοοά. ΤΠΘΥ 866} ἴο Π16 ἴο ΓΕΟΙδΣ ἴο ἃ βοτί οὗ ὠπάδ- 
͵ἤ“ξπκαδίο αἰοε ψὨϊοΐ τΠ6 ΑΡοβι168 θαρδῆ, {Π6Ὺ ΒΟΔΓΟΕΟΙΥ 
Κηον ΜὮΥ, ἴο ἴδε] ἴογ Ζ76β8ὺ5, (ἢ6 αἰρη!ν οὗ νίοθο 
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σπαγδοίογ ἐπ Υ ΠΟΥ͂ ἀ4}}Ὺ δβιϊπηδίθἀ τηογα 8Πὰ τΏΟΓΘ 
κῃ: δηὰ Ὧο ψοηάθγ, βίπος ἢ18 τι ΠΥ τηΐγΆς 168, 
απ {Π6 αἷγ οὗ ἌΝΕΥ Δη6α δυϊπουν ψὨϊοἢ ἢδ ΠΟῪ 
αϑϑιπιθὰ, νγὰ5 ὙὙ6}1 οσαἰουϊαῖϊοα (0 ἰηϑρίτα ἰξ. ὙΤΠ18 
ΒΘΕΙΏΒ 8 ἴ8 ὈσίίοΓ δοσουηΐ (ἢδη (Πδῖ σΟΠΙΠΙΟΗΙΪΥ οἷς 
[δγϑᾶ, Ὡδυιοὶγ, (δὲ νψ ῃϊσἢ δὐγι υΐοΘο (Π61Γ ῥγαβδοπὲ 
[66] 1ηρ ἰο ἴδαν ἴον (ἢ γί β[᾽8. ρογβοι, δηᾷ {πδῖγ ον, δὲ 
7εγυβαίθη. 811} πῆογα ἀο 1 ἤίβαρργονα οὔ {πδὶ οὗ 
Ηδυϊαη (40. Κυΐπσο!), ψὨϊοΐ 5 γεῖ ἴοόγα {τ μιὰ, 
ἀπ ἀσροηάβ τροπῇ ἰαἰκίηρ καὶ ἔογ παηι. 1 ἤδνα, ἰΠ- 
ἀεοά, οὐεοενοά {Π4| ἤθη νἱοίθησο ἱπ (ὁ θ6 ἀοῃς ἴο 
1Π6 8688 οΟὗἁ ΔΗΥ͂ ράβ88ᾶρ, ἰΐ ἔγθαιθης ΠΕΡΡΘΏ9 {Ππ| 1 
Β0ΠΊ6 ΡΘΟΥ ραγίΟ]6 18 πηδάδ {Π6 ἴοοἱ δηᾷ ἰπβίγυπιδπί 
οἵ πιϊϑοῃ!οῖ, Βαΐ 8ιΓΟΪΥ [Π6 8656 80 0ΥΏΗ 4 ἴγοῦι 
ΔΏΥ ΜΟΓΑ8Β, ἰ8 ΠΟ ΠΟΤῈ ἴὸ0 Ὀ6 ἀξεροπαθαᾶ ὑροῃ, (ἢ δη {88 
σοηΐδπβίοη οὗ ἃ γοίοἢ υπάδγ τογίυγο. 

4,2. οἱ δοκοῦντες. Μοϑῖ (οπιηρηίδίογβ δοσουηΐ (ἢ ]9 
8 Ῥἰδοπδβηι, ([ῸΓ οἱ ἄρχοντες, Μαί(ἢ. Φ0, 256.) σῇ ψῃΐςἢ 
χαῖρ ]69 ἅτ ργοάἀισθά ὈΥ τϑην Ῥῃ]οΙομίβίβ. 50 
Κγρίκ σοιηραγοβ 08. ἀηϊ. 1θ, 6, 8. δοκοῦντες αὐτῶν 
ἐδέχειν. Βυῖ ἰζ πιᾶὺ ὑ6 ἀοιθδίοα τη Θίθν δοκοῦντες ἰ5 
Το ν μ᾿] Θοηδϑίῖς ἔῆογθ. [Ιπάδο, τῆ6 ἰαγίηρ ἀσψῃ 
βιιοῖ ἃ ὈΓΙΠΟΙρΙ6 ἴῃ ἐλ ραβϑαρα οὗ 6 Ν. Τ. δπὲ 
ΤΏΔΏΥ ΟἸΠΟΣ4 1 (Π6 δογίρίυγοθ, αηῇ (Ἰ85}ς5 4] ν᾿ γὶ ἴθ ΓΒ, 
8 π||6 πόσο ἴἤδη ἀθοβπεν δνδαϊηρ ἃ ἀΠἘΠΠ] ον. ἋΣ 
τδίπος σοπηπηοηά {Π0586 ῆο, ἢ ψ ϑίονον σθσοοϑα, 
οῃάδανουγ [0 δυρίαϊη ἐδ Ἰάλοιπ; ἃ5 459 Ὀδδῇ ἄσηθ ὈΥῪ 
Οὐδίακοσ ἴῃ Οἴπηο, δηὰ Κυρῖκ ; (πουρῇ τἰδν δοῖῖι 
βθ6θῃ) ἴσ ΙΈρΑΓγα 1{ 838 ρἰεοπαβίίο. ΒοΖβ δηὰ (ἰδϑδιιῦθῃ 
μανο, 1 {ΠηΚ, γποϑδὲ βυςσοβ5 ὉΠ} ἢἰ οα {Π6 ἐγ 96 Π586, 
Ψ ΠΟΓΘ 1Π6 ΤΌΥΠΊΟΥ Γοη ἀθγβ οὶ σοηϑοπέι}" ἐπιροναο, [ἢ 8 
Ἰαϊϊος, φιιΐὶ Ππαδοηίμνγ, ασηοδομπέμ)" ΡΙῸ ργὶποὶρέδεϑ 
δεπέϊμηι. 'ΤὮΪ8 1αἸοπῚ ἢ88 της ρογρί χε {6 δα - 
ἴοΓ8 8πὰ οὔ108 ΟΠ ΒΟ ΓΆ] (Ἰ]αϑϑισαὶ δυίῃοῦθ, ἔγοπι 
φῇ ϊοῦ 1 ἤἢανα οοἰϊεοειο τῃ6 ἐοἸονίησ Θχαμηρὶ 68. 
Ταηυοσγά. 1406, δ. ξύνετος δοκών εἶναι. ῬαΆβδη. 1, 46, 
4,, εἶναι δοκῶν πολέμων ἔμπειρος. Ὦ. Ηδβ8ιὶ. !. 844, 9206. 
ἃς 808, 85. ὃς 8098, 42. Χεοη. Ηϊβι. 8.1, 8, 4, 8, 81. ὅ, 
ᾧ, 928. δὲ 8,34. ΟΥγτορ. 7, 1,31. )]1οα, δῖε. 4, 88, 9. 
εἰ ξερ βοείτηὸ. 1) ίοη. αὶ. 440. ΡΙη]οβῖγ, 11. Αροὶ!. 
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8, 27. Ὑὶι. δορὶ!. 18: Ατἱβίοι. πα. 1,.10, 4, Γυσαγρ. 
Οοἠίτε [,δοογαῖ. Ρ. 108, δυϊἀ48 ἴῃ μονοσθένηφ. ΑΤΙ8- 
τοΡἢ. ΤἼὭὨρθμμορῆ. 54θ. Ὠιοάογ. δα. [,. 190, 59. Τ΄ 8, 
890. Ατιϑίορῃ. 14, 86. Ευτὶρ. Ττγοδά 8θ5. 94810]. [πῃ 
γ, Ργίῃ, ὃ 180. Ὦ. Ηα]. 658. Ηθφρτοάϊΐαπ 1, 8, 9. 
Χοη. Ηϊβι.1,1,81. ὃς 9,1, 8. Ευγιρ. Μοα, Φ9ὅ. Ἐπ- 
τῖρ. Ηδο. Φ04. 80 αἷ8ο ϑι. Ραὺ] Ερ. ἰο τπ6 (ἀαἰδἰΐδη58, 
ῷ, ῷ, κατ᾽ ἴδιαν δὲ τοῖς δοκοῦσι. ὅ8'΄66 56ἢ]. 1,0χ. ΤΠ6 
Ἔσϑιηρὶς8, ον νοῦ, ρτοάυσεά ὈΥ ἰπᾶΐ ἰαΧΙ σορταρἤοῦ 
ἄο ποῖ φῥγονβ ἢ18 ροϊηΐ ; δηᾷ 88 ἴο ἢ!5 σἰαέλ σἰσηϊέα- 
ἐΐϊοη, ἴῃ. διιηιπιά ἀλσηϊέαίθ οονμδεϊέμξιδ δπι, ἴὰ ἐβ Ὑ ΠΟ]ΪῪ 
Πιειιέϊοιϑ. ᾿Γῆϑί Β6 868 Γαβι 15 ἴτοπι εἶναι τι ογ ἐξέχειν, 
Δ 51 π}}| 8 ψνογ 8. σαργ 5864 ΟΥ ὡπαἀεγδέοο, ὅδ66 [Π8 
ΟΧΘΙΏΡΪ6Β οὗ Κγρκθ; νῇῆο. Βούγονογ, 8 Κ685 δοκοῦντες ἸΏ 
(Π6 σοΙμοη 8686 856671, ἃ3 ΟρΡρΡοΟδΘα ίο ὖε, δηά 6χ- 
Ῥίδιηβ, “ἼΠοβ6 ΨῆΟ 866Πὶ ἴο γοίζῃ ψ ἢ δοβομιία ἀο- 
ΤΩΪΏΙΟΏ, ΔΓ 1 ΓΘΆ ΠΥ [6 βίανθβ οἵ [ἢθῖὶγ οὐ ἢ Ρ88- 
ΒΙΟΠΒ 7 ΟἸΕΠΠΠρ ἃ ρᾶβϑᾶρα οἵ διπρ]1ς. Ρ. 288. ψῆοτα 
δοκεῖν ἀο68 δ6όηι ἴο Ὀ68Γ {Π80 56η96 : 8150 διιοῖ, (διά. 
45. ῬΙαί. 1, 1047. οὅ. Βυΐ {Π18, ΠΟ ΘΥΟΙ ἐτι6 848 ἴο 
ἐπαέ ρᾶ588ρ46, 4068 ποῖ δοροῖη ἴο θ6 (ἢ6 586η86 ἦθ7γ68 1ἢ- 
ἰοηα 64. ᾿ 

48. Τε κατὰ τῷ {π6 νογῦ κατακυριεύω Δηᾷ κατεξου- 
σιἄάξω 18 1Ἰηϊρηϑῖνα. Οἱ μεγαλοὶ αὐτῶν, [6 ρστδαΐ ΟΠ6Β, 
πιαρπαΐο5. ὅ66 (Π6 ποῖβ οὔ ἴθ ρᾶγβϑ ] 6] ραββᾶρθ οὗ 
Μαιίιδον. 

46. Βαρτίμαιος, [ἢ βοη οὗ ἃ ψ6}}-Κπονῃ ρϑγβοη οὗ 
(6 πδηη6 οὗ Τιηθυ8. ΕῸΓ ἋΔ ἴῃ δυγίας ἀδηοίθβ ϑ0η. 
ΟΥΠΟΣ Θχϑιηρ 68 οὗ {118 βογί οὗ ραΐγομψηις ΟΟΟΌΓ 1ῃ 
(ῃ6 ῃᾶηπη68 Βδιείῃοϊοιηθιιβ. Βασπαθιβ, Βάγβϑθβιιθ, Βα- 
ΓοΠπα. [πορὰ 5ογοοὶυ γουηηα [6 ΤΟ ΘΓ πον ἔτο- 
σΌΘΆΟΥ {Π᾿Δ ὴὺἷἁ οσουγ ἴῃ ΗομηΟΓ πὰ ἢ δαὶν ατροκ 
ΨΙΠΟΓ5. Ἐ εἰβίθιῃ σοπΊραγοβ ΤὭυογα, 1, 28. (ΟΥΓΓΟΓ 
ἴον 1, 49.) ᾿Ισαρχίδας ὁ ̓ Ισαρχοὺς Απᾶά 108. Τολμίδου 
τοῦ Τολμαίους ὁ {Π6 οι δόκει Ὠδιϊοἢ8 (ΠΟΥ ᾿ᾶν6 
ὈΘΘη δἰνγαγβ ἔἈΠ}}}18γ, ΔηαἋ ἃΓ6 γϑοσρηϊΖοά ΣΕ {Π68 
(ογ δίοη8 δοπ, Ψές, υἱέοσἦ, ἂς. 

46. ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν. ΤΠ6 ῥΓΘρο- 
βίϊίοη παρὰ οἴζο ἀθηοίεβ δοσδββίοη οὐ δά ἀϊτοη. Ηθγα 
10 15 ΒΙ 1 ΉΕῪ ἱπίθηβῖνε.Ό ὙΤῊδ πρὸς Π85 [Π}6 Β8Π16 ἴΌΓΟΘ 
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88 προσκαλεῖσθαι, πρόσοδος, ο. ἼΠΟΓΘ 156 4180 8} 
611}ρ05818 οἰἴἢογ οἵ βίον, ψυ!οἢ 18 ΒΡ ]Π 6 ἃ Ὀγ Εὐυτρί 468, 
ΟΥ̓ 80Π16 5:Π|1}|}8Ὁ ψογή, ἃ8 δὴν α βιοτεύειν. Βυϊΐῖ [11 
Βοιηθί!Π168 οσσυτ8 αὐδοίμέοίψ, ἃ8 ὮοΓΟ, δηὰ ἴῃ “οὐ 27, 
14. ἴη {π6 (Ἰ4881ς 4] γιοῦ (8 18 1658 [Γδαιϑηΐ : 
τπουρὴ γα πᾶνε ἴῃ Χϑηορὶ.. Σ. 8, 48. ὥσπερ πτωχὸς 
---- Ἠ ἀὲ προσαιτῶν. - Βα. ὁ, 204. Α. (εἰιοεἀ ὃὉγ Ὗ εἴ3.) 
προαίτης ὦν. Οπ {δε ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν, Ὑ εἴ. 
σοιηρᾶγε8 Μαγίὰ] 4, 80. ““αρι15 ᾿πηϊηρθὺβ ταροηΐα 
σϑθουβ Βα]οηοϑβ, βεήδί δ ἴδοι σοραῖοσ.᾽ 

ὅθ. ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον, 1. 6. ἴῃ ἸοΥ, ἀπά ἴο τεδοἢ 
76808 (ῃ6 αυϊοκογ.  εἰβίοθίη σοιηρᾶγοβ οῃ. 1]. β. 
1838. βὴ δὲ θεέιν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε, ψῇογα ΕἸ 5Γ 41}. 
Ἔχρίαΐη8, διὰ τὸ εὐπερίσταλτον, ἵνα ἐν τῷ θεέιν ῥᾷον 
τρέχη. Τἢ6 ἱμάτιον ΨὰᾺ8 {Π6 οἷοδξκ, οἵ βυγίουϊ. 

. δ]. Ῥαββονὶ. ΤῊ 5, δᾶΥ τῆ 6 ΕΔΌΡΙΏ8, ἱπη0}168 ΤΟΥ͂Θ 
(ἤδη ΒΑΌΡΙ, 5 πη} γ ἴο {116 ΠΑ] ΙΔ διιρηπιθηϊαῖνο5 ἴθγ- 
το ΔΈ ηρ᾽ ἴῃ 056. 

, δῷ. Ὕσαγε, 861}. εἰς εἰρήνην, αυοά 68[ νοΐο Δηπποη- 
ιἰ5. (Ἷ εἴ8.) ὙΠΘΓΘ 15 ἘΠ 6 8Π1|6 61}10518 1 7, 29. ΤῊ 
ςοιῃρ] εἷθ ρῆγαβο, ΜΠ] ἢ [8 ἃ Τογηλα οὗ σοησοάϊηρ ΔΥ 
Τοαιοβί. οσσυγβ ἴῃ ΜᾶΙΚ ὅ, 84. δὸ 1 ὅ4π). 1, 17. 920, 
42. ὩΣ Ὁ. 1 5608, ἤοννονοσ, ἴο οχογί Π{{|6 
ΟΥ ΠΟ ἔογτοα ἰῇ “Ψἅπ|65 2, 16. ὑπάγετε ἐν εἰρήνη. 566 
Οτοῖ. οἡ Μίαιί. 8, 18. 

ΓΟΗΑΡ. ΧΙ. 

ΨΈΚΒΕ 2. εὐρήσετε πῶλον, ἃ οοἷ. ΜατΙκ, (8. γ8 
νγεἰ5.) πιακίηρ πὸ πχρηϊίοη οὗ ἰῃ6 αδ5, οαἰ δα (Π6 
μεαβί πῶλον, ν᾽ ἢ Οἢ ΠΊΔΥῪ 5ΙΡΏΪΥ ἃ οοἷΐ οὗ ἃ ἤοῦϑα ΟΥ 
ΔῊ 488: δῃὰ ἐλῤίδ, (ἢ6 {{1ηΚ8,) [688 (Π6 δατβ οὗ {πὸ 
᾿Βοπηδη8 58ῃου!ὰ θ6 οἥδπ οι. δὅ0 (Β8 8448) ΨΦοβερῆιιβ 
ἴῃ 185 Απεαᾳι 68 ὀΐδη βυ 51{π|68 ΠΟΓΒΟΒ [ῸΓ 85568, 
ἀϊσηϊέαξϊα σταξϊά; Ἔχ. στ. 4, 20. ᾧ ὅ4πι. 19, 26. 42 
ΒΡ. 2, 40. ἃ 4. 22, 24. 704. 10, 4. ἃ 12,14. ὅο 
(ὴ6 ΑἸἰεχδηάσγίδη [ηϊογργοίογα, οὐ Εχοά. 4, 20. ἴοὸγ 
88568 ἴδνο τὰ ὑποδύγια, ΜΏδηςΘ 1Π6 96 ν»ν}8 γϑιηδγκ {παῖ 
ἱς ψἂ8 οὔθ οὗ ἰ(ἢ6 18 ψογὰβ οσἤδησθα Ὀγ Ριοίθπιν ̓5 
Ἰηϊογργείθιβ, ΗἩονονοσ, ἴῃ “ο86ρὶ!ϊ. 15, 18. [Π6 Πᾶνα 
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νου (ψἴοτο ΤἬδοάοίοη ἢδ8 ὑποβύγιου), δηᾶ 1η- 70ἀ. 
19. ἔουῦ {Π|69. [ςδηπῃοί, ἢονονοσ, ἰδιηῖκς {Πᾶὶ [Π6 
τηοῦνα ἤογα δήάνογίοα ἴο ψου]Ἱά ὃ6 ΠΚοΕΪγ ἴο ᾿πἤϊπιθποθ 
δι. Μαγκ. 

ῷ, ἐφ' ὃν οὐδεὶς ἀνθρώπων κεκάθικε. . ατοίϊυ8 ἀηά 
νεἰβίθίη γοιηδγκ, (πὲ δΔηϊπ|α8 ποΐ ὈγΟθη ἴῃ [ὉῸΓ 

᾿΄ ΒιυπΊδη ι1586 ψ γα {πουρἢϊ βδογοῆ, οί ὈΥ {6 ζ6ῖν8 
8η4 Ηρδί θη: δηά ἀκτὰν ἰο Ποαί. 91, 8. 1 ὅδ). 6, 
γ. ἙαστῖρΡ. Ῥῇςβη!58. 644. οὗἁὨ 8 νἱ]ἱοίϊπι : τετρασκελὴς 
μόσχος, ἀδάμαστον πέσημα. (ΓΠΘΓΕΠΊΟΠ, Βροδκίηρ οἵ 
{Π|6 ν] οι Π18 ργομιδι6ἀ ἰῃ Εργρί : τὰ δεδαμασμένα ὥς 
ἤδη καθιωσιωμένα τοῖς πόνοις. αἰβίθίη 4180 οἰΐθβ 86- ὃ 
παρα, (Εάϊρο 721. Ον!. Μεῖ. 8, 14. ““Βο8 εἰδὲ, 
Ῥθοθυβ αἱϊ, 5018 οσουγτγοῖ ἴῃ Δρ115 ΝᾺΠ πὶ Ρᾶ888 }1.- 
ξμπι, συγνίαᾳθ ᾿πηΠΊ1}}18 ΓΔΕ." Ηοιῃ. 1]. 9. 94. 

ογ. Εροά. 9,924. ΒΙΌΣ οὔβογνοϑ ἀπὲ ἰἢ6 6 νν8 
εὐ οαίτεῖν δε ΔρΡρΙ:οα Ζοοῆ. 9, 9. ἴο {πΠ6 Μεββίδῃ. 

4. ἐπὶ τοῦ ἀμφόδους; ΤῊ8 ψοΓά ΡΓΟΡΕΙΙΥ βρη ῆς9 
δίοδος, α ραδ8αξσο, Ὀὰϊ ἴῃ (6 Ν, Τ. ἀφηοίοθβ 8 δέγϑοί. 
ΤΙ 8, τη {Π6 ἔγαρπιθηίβ8 οὗἨ δηῃοϊθηΐ νϑγβίοῃβ οὗ 86 
Ο. Τ. δῆϑνοιβ ἰο ΣΤ. : 

7. ἐπέβαλον --τὰ ἱμάτια. ΤῊ 1Ππϑἰγαίίοη ΟἿ {ἢ ]18, 
Ὗ δἐϑίδιη οἰΐθ8 Ασίβίοί. πλεῖστα τῶν ἱματίων ἐπιβαλλό- 
μενοι. 1 «ἀἀ, Τηυογά. 2, 40. ἱματίων καὶ συνδόνων 
ἐπιβολὰς, ΜὨΙΟΝ 8668 ἴο ἢᾶνθ Ὀδθη ἱπηϊ δίθα ἔγοιη 
Φοβορῆι8. Ηρησα πᾶν ὃὈ6 οπιοηάοα 2] δη, Υ. Η. 
[,..11]1, 4. καί τὴν εἰς αὐτὸν τῶν τριχῶν ἐπιβολὴν οὐκ 
ἡγνόόυν. ΑἸΐ ᾿ἴτοηθ8 σοηίτα Ηφῖοβ. 1,.. 1. (Ο Φ. 
ἀγνοῦντες αὐτὸς διὰ τὴν ἔξωθεν τῆς προβατείου δορῆς 
ἐπιβούλην: ψἤαΓα γοδὰ ἐπιβόλην. «08. 824. δυσριγὴς 
ὑπὸ τῆς ἐπιβολῆς ἐκ πολλῶν ἱματίων γενομένης ἀναθερ- 
μαίνεσθαι. Ῥοίγεαῃ. ο. 2, 97. 1. χλανίδα ἐπιβαλῶν ἄνωθεν. 

᾿ 8. στοιβάδας ἔκοπτον. Τὴδ ψοτΓα ΡΓΟΡΘΟΥΪΥ ἀδηοίοβ 
Βοπιθίηρ βίγονθα οἡ [ἢ 6 ἀάλξὰ ν᾽ ΠΘΙΠΘΓ βίγαν, 
ἢαγ, βευ 016. τυϑ8ἢ65, γβεάβ, ἰθᾶνθβϑ, ογ {Π6 ὑνὶρβ οὗ 
ἔγαοϑϑ; οὔ αἰέ. ν Ὠϊοἢ ΘΧΔΠΊρΡ] 68 ἸΏΔΥ Ὀ6 566 ἰη ἵψεί. 
ϑῖο ΙΒ ῃποίΐδΘ. ἤογο, ἤπονανοῦ, [ΓΟ] ἃ σΟΙΏΡΑΓίβϑΟοη 
ἢ Μδιἢ. 921, 8. 10 Βου]ὰ βθθῖ ἰο ἀθηοίθ Ἥρας 
{π6 ᾿ραΐν ὑνὶρϑ οὗἩ ἰγθθ8, ϑιοἢ 886 γαῖ 86 ἔογ [οΐχ 
σους 68, οΥ δα άβ' οἡ {π6 ρστουηά, , ' 
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10. ἐν ὀνόματι Κυρίουκς ΤῆςΒο ψοΓάβ (νὨϊοἢ [πἴοτ- 
τυρί (86 οοῃϑίτιοι!0}}} ἃγα οὔ 64 ἴῃ Ιηδὴγ σοοά 
Μ55. οἵ ἀϊβδγθηΐ γθοθηβϑίοηβ, βηὰ ἴῃ [ἢ6 ορίηϊοη οὗ 
ΔΙπγχοϑὲ 4} {Π6 ΟΥιἰἰο8Β δ ἰοὸ θ6 δχριιησεά. ΤΠοΥ 
ἃτα οί ἔοιηά ἢ ΟΣ Οβθδο ἢ Β ἰοχί, πὰ ἰῃ Ὑδίοσ᾿ 8 ἃΓ6 
ΙηοαΔοά μοίνγθθη Ὀγδοκοίβ. 

,. 10. τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαβίδ. Τἢ5. Ὡδη6 (88 γ8 4 
ΒΔΌΒίηΙοΑ] ψτῖογ οἰϊοὰ Ὀγ ΝΥ εεῖ8.) {Ποὺ σοηδηρά ἴο 
{δ (ἢτθ6 ραέγίαγοῦδ, ἃ8 μήτηρ ἴο {8 ουγ τιοέδεγε. 
Το Κιηράοπι οἵ εν ΥΌΥ στ Εν Θχρ]δίηβ ὈῪ 
ἐδε Κίηράοηι τυλὶολ Οοὐ ἐξ ο ογθοΐ ἀσοογαϊη ἰο ἠϊΐ5 
ργοπιΐδα ἰο Π)αυϊά. 6 σοπληοῃ ρθορὶθ (οῦφογνοϑ 
Κυϊηοο}) Πορβά, δπά ἜὌχρθοίθα, {πὲ {16 Μεββίδίῃ 
ποῦ ]α Ὀ6 ἃ Κιηρ;, Κα Πανιᾧ, ν ποβ6 τπσοης ἢ ψου]ά 
ΤΕ βίογθ, 8η4 ζαΐβ ἰ0 8 βγθδίογ ριτοἢ οἵ ργδηάθοσ, δηα 
γψυου ἃ 0]658 (ἢ 6 ρΡϑορὶβ ψ ἢ (ἢ6 τπηοϑὲ οχαὶ θα θαυ Υ 
Το γ. δθὲ Μαίῃ. 8, 2. δῆς πᾶν Ὀ6 υπάογβίοοά 
(πο46 Θχοϊαπιδίίοηβ οὗ τἢ6 ρθορίθ, ψῆο ἐΐεπ ἃς- 
φρουηίρα .6808 45 {Π6 Μοββίδἢ. 

11, περιβλεψάμενος. Ἦδ Ἰἰοοκεά τουηά, 5Ξῶγ8 Εὰ- 
{Πγτηῖ8, 88 ἡιαδέον οὗ διοἦ α ἦοιι86, Δι ἃ τγ88 5116}, (Ὁ 
εἶνα τίπις ἴον γείογπιδίίοη ; θὰ σοπλίηρς δῇογναγά, 
6 4688 ποῦ παγῇ ϊγ ψ "ἢ ΓΘ πη, 845 ἱποογγ 106. 
. 11. ὙΥαδῖ νὰ γοδᾶ ἔγοπιὶ νϑῦβα 11 ἰο 97, οσοιγϑβ 
Μαιίί(ἢ. 921, 10---28. Ὀυΐ ἰῃ 8 ἀϊδγοης ογάθσ. ΕῸΓ 
Δοσογάϊηρ ἰο Μαίίεν, ΟἾγιβι. οαδὲ ουξ τ1Π6 θυγογ 
8η 86} 168, γψγῆο ρῥτγοίδῃϑς (Π6 ὑρπιρῖθ, οἡ ἐὴῪδ 
δαηι ἀαν 88 ἴμαὶ οἢἡ το ἢ πιδάθ ἢΐβ ὀηΐγυ ἰηΐο 
ψΦογιβαίθδῃ,. ΒΒ δοοογάϊηρ 9 Μαγκ, Ὁ θὲ ἄτονο 
φοἵ (Π186 ρτοίΐίδῃθ πα]! 8 οὐ ἐδ6 ἀαν αἴξον τππὶ 
ΘηΥ. Μοσγθϑονογ, βδοοοσάϊης ἰο Μαίζμεν, Οβγίος 
σγβοὰ {Π6 ἤφ-ῖΓοΘ οὐ {6 ἀδγ ἰο]]οὐνίηρ (Π8ι οὔ 
ΨΕοἢ ἢ Βαά Θχρε! δα [Π6 ρτγοίδῃοτβ οἵ 1ῃς8 ἰφρίο ; 
δηἀ ἱπημοάϊαίοϊγ, ᾿ς 8Γθ ἰοἷα. (ἢ6 ἤρ-ἴτος νι ῃογρά. 
Οη {86 σοηίΐγαγν, δοοογάϊηρ ἰο Μαῖγῖ, (ἢ γῖϑὲ οιγβθ4 
1η6 ἢρ-ἴγθα ΘαΓῪ οἡ {{π ἂν οὐ ἢ οἢ 6 ἴθ γα 8 
ΡῬυπίβηθα {ἢ6 ρῥγοΐαπδίίοη οὐ {ῃ6 ἰδρ]8. Βυῖ νὰ 
8.6 [οΪ4 {πδΐ οἡ (ἢ ἀἂγ δἴτθε (Π6 ἀϊβοῖρ! 8 οὐβεγνϑά 
(06 ἴγοο ἀτι θά ὑρ ; ψἢοἢ οἰγοπηιδίδησο αθογάραά οἷ 
Τογὰ δῇ ὀρρογίυη!υ οὗἁἨ ἰγθαϊϊηρ οὐ [6 δἰσδου οὗ 
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[αι ἢ. Ῥοέδαρ8 Μασγῖκ ;1πιεπείομα!!ν τασθάθα ἔοι 
Μεαίίδον, Ὀδοδιιδα ἢ ἰδ οὐίαϊποά ἔγομη βοῖμα οὐλοῦ 
ΒΟΌΓΟΘ ΙΠΟΓ6 βϑοουγαία ᾿ηἰογιηδίιοη οἵ (πὶ Δι, τΠΔη 
οι με ἀεγίνοα λῖπι. Ηδηςθ Πα νγ88 Θῃ 816 ἴῃ νϑγ. 
11---14. ἀῃὰ Φ0.226. ἰο Ὠδγγαῖθ πιογο οορίουβὶυ τυ μαῖ 
Μιεαίμοὸν Πα ΟὨΪΥ ὈΓΙΘΙῪ τηθηεοηθά, δηα ἴῃ νϑγ. 16 
τηρῆς δα ἃ βοπηα οἰγοιπηβίδησθϑ οὐἰ6 4 Ὁγ Μαίίπον. 
66 νογ. 11, 12, 1δ, 19, 20, 27. Βαυὲ ΔἰΠουρῇ, ἴῃ 
ἰγϑαϊηρ ἐλὶδ ραγί οὗ [Π6 Ὠϊβίοτγ, Μαγκ ἢδ8 θιηρὶογϑὰ 
ΤΏΟΓΕ σᾶγα δηἀ δοσυγδου, γαῖ Μδε ον 15 ηοΐ {ΠΟΥΘΌΥ 
οοην!οίθα οἵ πιϊϑίαΚα οΥ ᾿βῃογδηςθ ; ἔογ {παι Ενδηρο- 
᾿Ιδὲ ἢ0 ΨΠΘΓΘ ΘΧΡΥ ΘΒ δββογίϑ (δὶ ΟΠγιβὲ οαϑὲ ουΐ 
(Π6 ῥγοίδηβ τυ πὰρ οὐ ἐὴθ δαηιθ ἀαν 88 τῃ δι οἱ 
ψ]οἢ ἢ6 τηδάς [ιἷ58 ΘὨΓΓΥ ἰηΐο {Π6. οἷν. Ηδ βϑθῃηϑ 
το να νεϊβῃθα ηοΐ ἰο Ὀγθαὶς υρ, ἀπά τγοἰδίθ Ὁ. ρίθοθ- 
τηραὶ, (Π68 ϑίογυ οἵ (6 ἢρ-ἴτ66. Βιυιὲ Μαγκ ριιροβεὶν 
ἀείοεγοι ἃ {{|Π6 (ἢ6 τηθπέϊοη οὗ {π6 ουγϑίηρ, 0Πη6}} Π6 
σου] ά 4130 τοϊδίθ ᾿8 οἤδβοι. (οβδθηπ.) νῃο γϑίδγβ ἰο 
Οὐ βρδο ἢ} 5 Ὠ1886γι. “Ουἃ Μαγοὶ νδηροίαμ ἴο- 
ἴμπὶ α Μαι(ῇ. οἱ [λισεθ ἐοιπιηθηίαΓ!Β ἰδοογρίιπι 6886 
ΠΩ δίαυτγ.᾽" 

15, ἦλθεν---καιρὸς σύκων. ἼΒΘΓΘ ἢδ8 ὈΘΘη Βοδγοοὶν 
ΔΏΥ Ῥᾶ588ρ8 ἰὴ [6 Νεν ᾿[εϑἰδαπηθηΐ (δαὶ ᾿δ5 ρσίναῃ 
Τῖβα ἴο ΙΏΟΓΘ αἰβουββίοη {Π8η {ἢ 18, ψὨΙσῆ ἢ85 ὈΘΘἢ 
ἰοσχπηθρὰ δὴ αὐειμγαϊέας ἱηπδοίιδεἐδ, ἀπὰ οἡ ψζοἢ 
Βομοείίρθη γϑιηδγκβ: “Ηφς Ὠδοίθηυϑ 1 ΟΓΡΓοίαΑγΘ 
δῖ σΟΒΟΙ ΓΘ ΠΟ ροβϑυ. ΜΜάϊο δυπὶ ἢδο ἱβπογδῃ- 
ἴθ ῥγοῆίθγι αυὰτῃ πυρα8 ΟΠ ΘΠ ἀο πη6 8}}}8 ἀθγ ἢ !- 
οὔϊυπὶ Ἔχ γα." ΒΟΒΙΘΏΘΩΘΓ, ἴῃ 5 [,6Χ. βθοιῃβ (0 
διιβϑρεοί καιρὸς ἰα 6 οοτγτυρί. [0 ψ}}} ΒΘ 1τρο851:016 
ἔοσ πιὸ ἴο ἀθίδι! 11 η6 Ὠγροίῃοθβϑοβ δὶ ἢανὲ Ὀδθη 
ἀενίξοα  ἴου ψῃϊοῦ 1 τη βὲ τεΐϑε {Ὧ6 τοῦ [ὸ Ὑ 181] 
[η Μεοἰοιίοιηδία, ἡ οἱ8 ὐυγαι, δα Κοδοδογβ Αῃδ- 
Ἰδοῖβ. 1 σδῃ οὐἱγν βδίδίθ {86 τηοϑί ᾿πηρογίδηξ δΔῃα ρμϑο- 
μαῖα οὔθ5. . ἀπα ἤγϑί, 1 τηυβῖ ργϑίηϊβα [ἢδι {Π6 εοη- 
"26οέμγο5 οὗ Τουρ δηᾶ ΕΗοἰηδίυβ ἄδβογνα πο διί(θῃίίοη. 
ΤΒ6 ἔογηοσ που] εαποοὲ {[ηΠ6 ψογάβ καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ 
αὐτὴν, οὐδὲν. εὗρεν εἰ μὴ φόλλα. Βυΐ ΠΟΥΕΥΘΓ ρμ6᾽- 

, Ῥθκίηρ τᾶν Ὀ6 ἰῃ6 ψογάβ ἃ8 (ΠΥ ον βίδῃ, γοὲ 
ιοἱέδομέ ἑΐδης [Ὧ6 βαπίδηςα ψοῦἹά ποὲ Β6 5818[80ΊΌ ΕΥ, 



96 851. ΜΑΒΚ, ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

δη (ΠοΓο 18 Πη0 σμύῤογίέψ νὨδίσνον ἕο {παν οηυ βίοι, 
Α5 ο Ἠθίη51113᾽8 σοη͵θοίαγο, [ἰ 88 ΘΟ 501 α]ν σὰ- 
Γαϊς Ὀγ Ηδιημηοηά, ψῆο σοποίιἀ68 τ (ἢ 688 ν]- 
δογουβ δΔηϊπ] ἀν βίο 8 : “ΤῊΙ5 18 πιοϑί ΠΓΘΔΒΟΏΔΌΪΘ, 
ψ ἤδη ἴἢ6 ψογάϑ, 88 (ΠΟΥ βίδηα, ἃγα γαρι]δυγ ἃ γθᾶ- 
Βοῃ οὗ ψῇδί ψϑηΐ ποχί Ὀθίογε, [ο οἤδηρθο {6 πὲ, ὕὈΡῸ08 
ςοπ]θοίατο ΟΥΓ Ρῥἢδηίαδν, ἱπίο {6 αἰγθοῖ σΟΠΕΓΑΓΥ;» 
δηὰ τη δῆήῖχ ἰπθπὶ 88 ἃ γϑᾶάβοη οὔ ψιδιὶ 18 [ΔΓ- 
ἰδον οἵ, δῃὰ ψ11ἢ} ψ Ὠοἢ (ΠΘΥ ἀο ποῖ οοῃηροί, ἱμξ 
ταῖσι ψ] ἢ 88 τσ Γράϑοη 6 ἰδγίῃον βανογοά, δηὰ 
σοῃηθδοίϊοα ψ ἢ ΔΎ οἵδον (γεῖ γοιηοίθσ) ρβββᾶρθ, ἴο 
ψ ΠΙΟἢ 8 γῇ σοπῃ]θοίιγα δῃου ἀ ἐῤέσδνανα ΔῈ 186 π.᾿ἢ 
458 ἴο Αρτγοβοΐ 8 τῃηϑείῃοά οὗ ἱηίογργοίδίίοη, ψῇῃϊςῆ 
8.58: 3}5 (ἢ18 88 (Ὦ6 8686, ὨΔΙΊΘΪΥ, “[Ὸγ (᾿δὶ 85 ηοῖ 
ἃ σοδά ἢρ; οομπέγψ," ϑιι0 ἢ) ἃ βιη:ῇοδίίοη οὗ καιρὸς Παϑ 
ΠΟΘΙ γαῖ Ὀθθη ρῥτγοάιισθα ἴγοπὶ δὴν Οσϑαῖ δυΐδον. 
Βοβθημ ]Π]6γ ἐγ Υ οὔδβογνθϑβ, {παῖ 1 [18 βἰ σηϊβοδίίου 
εομἕά Ὀ6 ῥτονοά, ᾿ὸ νου] θ6 ἴοο «γιῆοϊαὶ, δηά ψου]ά 
Ὀ6 γτεριχηδηΐ ἴο {6 βθηβε οὗὨ (86 ραββᾶρθ. Τῇἢ6 1η- 
(εγρτγθίδεϊοη ργοροβοὰ ὈὉγ Ηδιημηοηά, δηά βυρρογίοά 
Όγν Ηοιηρεῖρ, Καδίςῃρῃ!}}, Οὐΐγοη, δηὰ Οἰδβζθῃ, 18 
{ῃ18. “δὶ 88 ποί 8 86880η οσ ἢρϑ8,᾽" 3. 6. ποῖ α οοά 
ο γεαν. Βυῖ 848 Βοβ δηά (Ἰ]ογίοιιβ ορβεῖνο, {ἢ θγα 
[ὰ8 ὈΘΘἢ Ὧ0 ΘΧϑΠ0]6 ργοάυσεα οὗ ΔΥ 8110 ἢ} Β6Πη86 οὗ 
καιρὸς, ἩΘΙΈΠΟΙ οι] 1 81 (ῃ6 σσηίοχέ, δηά ψου]ά 
ΡῈ [᾿40]6 ἴο υπδηϑνθγαθὶα ορ]οοίίοη8. ΤΏ τοί ποά 
οὗ Βοβ, Ζοιῃ, δπᾷ Ὑ͵Ό] 118, ννο ἔα κα 1 ἴον παρ᾽ ὥραν 
18 Το ΠΥ σΟΠίΓΑΓῪ ἴο (Π8 ΨψΟΓΩΒ 88 (ΠΘῪ ΠΟΥ͂ βιϑηά, 
Τ6 ἰηἰογργοίδίίοη οἵ Μ|1 διά οἵϊογβ ἄθβθῦνεϑ Ὡ0 
δι οηίίοη. 48 ἴο {Π8 ρῥγεϑϑηΐ γοδάϊηρ,, ἰξ 18 βδιρρογίε 
ὈΥ 411 τῆς Μ55. δῃηὰ νϑυβίοῃβ ; δηῃ {ῃμδγοίογθ, τυῃδῖ- 
ΘΥΕΓ ΓΔΥῪ 6 (ἢ ἀὐῥοιέν ΜὨϊοΝ 11 ἰηνοῖνοβ, Ὧ0 8}- 
ἰογδίϊοη ττιδί θ6 {πουρῃΐ οἵ. Βιὲ 1 11 ὉὈδ τοίδἰηδά, 
Ι ἀο ποὶ 866 ἢον 1 οδϑὴ ἤᾶνθ ΔηΥ οἴδπογ ᾿ηϊογργοίδ- 
ἴοη ἰδᾶη (6 οἠς ἰδϊά ἀονη Ὀγ Βρ. Κίάάεγ, δηὰ 
δἀορίοα Ὀγ (οϑϑεί, Μαγκίδηά, δ εἰβιοίη, γος Εο- 
Βθηπ. Κυΐηοαὶ, δοι!θυβηεγ, πὰ Ῥβίοη, πδίεὶγ, 
[Πς, 36 μαγυέδέ; ἃ5 ἴῃ Μαίίῃ, 21, 84. ὁ καιρὸς τῶν 
καρπών, Δη4 50 Αἰδδη. ρῥ. 65, (εἰϊρά "γ Ηδιηποηά,) 
ἀλίσκονται δ᾽ αὗται τῶὦ τῶν σύκων καιρῷ. 80 (88 γ8 ΚΙά- 
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6.) νὰ λορρίης ἐΐηιο, σοοϑθοδονγῳ ἐΐπιθ. ““ΒγῪ 
ἐλε ἔἐπιο ΔΝ 7ηιμέ Ἄλτει Βρ. βέωτο) τησϑι 6 
τηδϑηΐϊ (ἢ6 πη6 οἵ τοαρίηρ ΟΓ σαιπογίης 11. “ὙΨΠ5ι 
(88.5.85 (διηρὈ61}}) σϑῃ {6 ἐΐγιθ οὐ δΔῃγ ἔγι! θ6, θυ [Π6 
ἔα οὗ 1(8 1811} τηαξαγὶΐψ, δηαὰ ψῇἢδί 18 [ἢ 6 Ξαδβοὴ οὔ 
δαιπογίηρ, θυ. τλ6 {6 οὗὨ τπηδίατιν ἢ Βυΐ Ηρβ 
(σοηίΐϊηυθβ ἢ6) ΠΥ ὃδ6 εαέεη ἰοῦ αἰΐαψίπσ ἡμησον 
δεξονε ἐὴεν δὲ γωϊίψῳ τίρθ; διὰ 8 ἀθοϊαγαίίοῃ, δὲς 
1.6 βθδϑοὴ οὗ ἢρμ8 ψ88 ῃ"οΐ γοῖ σοτηθ, οδηποί 6, (85 
18 ογάογ οὗ (Π6 ψογάβ ἰὴ {ῃ6 ογίριηδὶ ψουἹα ἰοδὰ 
οη6 8 ἤγβί (ὁ ᾿πϑρῖπθ6,} (6 γοαϑοθ ΜΏΥ {ΠῸΓῸ ννὰ8 
ποιϊδηρ θυ Ἰεᾶναβ οἡ (Π6 ἴΓ66; ον {π6 ἢρ' 18 οἵἉ (δὲ 
{γα οὗ νοροῖδὈ!]68 τι πογοίη {ΠπΠῸ6 ἔγυ! ἀρρθατβ Ὀ6ίοΓα 
ἐΠ6 Ἰοδξ, ΑΝ {Ππ|8, 41} δοοουμπῖϑ, ἤοπὶ ΒΥ ἀονῃ- 
ΜΆΓΑΒ, ἀρτοα, (Παὶ [ἢ6 Ιδαν6 8 πλάκα {Π6 1} ἀρρθαίδηςα 
να ἴο ἴΠ6 ἔτι, (ὐδγίδιῃ]ν ἔτι ρς (8 γ8 Μι. 
ΙΝ οϑἴοη) θὲ Ἔχμβϑοίρα οὗ ἃ ἴγϑϑ 'ψῇῆοβθ ἐθαυθϑ ΨΟΓΘ 
ἐἰποηρυ διε δίασ οἱ, δὰ ψῆοβα ἡγεξ, [Ὁ 10 Ὀοΐθ 
ΠΥ, ὈῬιδοραρα [6 ἰθανε8. (ὑδυίβϑ!υ, ἴῃ {Π6 πηοβῖ 
ὑδοκνατὰ γϑδν, ΘαυΪΥ ἢρδ ἃγὸ οἵ ἃ τοϊθγαθ]θ 51ΖΘ᾽ δὲ 
1Π6 Ῥάββονοὺ {ΠπηῸ: 82η8 Μῖγ. Βονγϑῦ [88 οὐρβεινυϑῶ, 
(ὅθ) Ἠοϊἀϑνογὴ οα νὶγ. Οθογς. 2, 149, 1560.) (Πδὲ 
ἂς Νάρ]65 {Π6ὺ ἰᾶνα βοπὶθ ἢρϑβ Ὀγοιρ) ἔγοιῃ τῆς 1,6- 
νδῆϊ δροιΐ Μδυ, οδ δα Μὲ ἠε6 Ῥαδοῆα. Μτ. Ἐϊ816Ὺ 
οὔϑεῦνοβ, τδὲ τἴΠ6 Ἰάρα οὗ [ἢ6 φδγγ, δηά {Π6 ἰδίθ ἢρβ 
στους οἷἱ ἀ εγεπέ δροοὶος οἵ 16 γμ]Δηΐ, [185 τη]β]οἐ 
4Πὲ (οιησησπίδίογβ, θϑρθοίδ! νυ 1.6 (Ιοσγο δῃὰ ΒΓ γ. ᾿ 
Βαυζ' Ἄνθη Ζυϊδῃ (45 εἰοἀ Ὀγ Μτ. Βονγεῦ) ταϊρῆϊΐ 
Ἰνάνε ἰδυρῶς τπ6πὶ {πὶ ἢρ-ἴγ6 68, Θβρϑοδι!ν τῆς 2)α- 
ὁπαϑσεῆθ, ὈΘᾺΤ ἢρϑ αἰ ἐδ ψοαν γομπαϊ, ἰγ6 48 Ὑθ γ᾿ Β 
ἔτι ΓΘαλδιηἰηρ Ψ Π116 πὲ οὗὨἨ 186 πΠαχΐ γθὰγ βιιοσθααβ. 
δε ἰθγηὶ Δρρίεα ἰοὸ τῆοβα θαῦὶν ἢρϑ 18 δοςοΐονθ, 
Ηδορϑὲ. ΓΤΎΣΞ, εαγίψ τῖροθ. [Ι{ 15 υβοὰ 1η Ηοϑ.0, 10. 
δη 50 Μίςβῃ 7,1. 2 ΠΝ, τὶν δομὶ ἀαέϊ ἰοπρεᾷ 
͵7)ον ἐμ εαγίν 5. “ΝΥ 6 αν ὄνθῇ 1 ΟΌγ οὐ 
ΘΟΌΠΙΡΥ (8αγ5 Ὠγ. Ὠοάαπ ρθε) ἃ ἥπε βογί ψθῃϊοῆ 8.6 
Γῖρα ὈοίΌΓΟ ΟἿ ἰαγνοβί, μανίησ ρυΐ ουξ [6 διυξζμπηη 
Ὀδίοτο, δηά βίοοά 186 ψἤῃοὶθ ψ]ηῖο." “ΤΠ6 ἰθφανεδ 
(εοπίίηθθ8 (ὑδιρ6}}} βϑῃηθνθα {Ππ|ὸὲ ἴ.6 359 5ῃου]ά 
ποῖ ΟΪγ ὃὈ6 ἴοτιηθα, δι: ψ6}} δάνδμοθα; δηὰ {ῃ6 

ΨΟΙ, 11. Η 
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ΒΕΒ5ΌΠ Οὗ γεδρίηρ Ῥείηρ. ηοί γεῖ σοπιο, τοιπονοῦ 4] 
ϑιιϑρὶεἰση εἰαῖ {πον ἢδὰ Ὀόδη ραϊμοτοά. ὌΠθη Ὀο(ὰ 
ΟἸΓΟυΠιϑίδη 88 816 ὁοῃϑίογθα, ποι πηρ οΔΏ δοοσσηΐ 
ἴον ᾿ἰ5 ψϑῆὶ οὗ διπε δῖ {Π6΄ ὈΔΓΓΘΏΠΘ88 οὗὁἩ [ἢ ἔγθαὶ 
{{{π8 νογάβ μα Ὀδθη, οὐδὲν εὗρεν. εἰ ἶν ὀλύνθουν, οὐ 
γὰρ ἣν καιρὸς σύκων, ἠ6 ζοειπα ποέἠϊηρ διέ σγδεκ 
ν ἐξ ιὐᾶϑ ποΐ τὴ ἐΐπιδ Οὗ »Ρ6 βιμἶξ; ψ ββου]ὰ ἤανο 
υβί]γ οοποϊιἀφά εὐδὲ (ἢ 6 Ἰαιτίδτ οἰαιι86 88 Ἰβοληΐ 88 
18 ζϑδβϑοῃ οὗ ψῃαΐ ἰ8 αθίγιηθα ἴῃ {Π8 ἴοττηου, Ραΐ, 88 
ἔμδν βίδη, {ΠἸΠΗὴ Ὶ ἀο ποίΐ ἄτη {18 Ἰηἰογργοι σ᾿ 

ΘΥΙΔΙΗΪῪ ΑἸ} ψ{}} θ6 οἶθαν 1 νὰ σοηϑέάον {πὸ ψογκ 
καὶ ἐλϑὼν---Φύλλα ἃ 8 Ῥδγθηιῃοίϊσαὶ, δπὰ δάνάϊε κεῖ ἃ 
4 βογί οἵ ἐγα)δοέϊο 85 18 οί ππέγοααοηΐ ἰη τπ6 αηοϊδηὲ 
Ἰδδρυαρθιη, τπουσἢ 10 {γαηϑ ΔΈ Πρ 10 πιοάθγῃ ΟὨ ΘΒ ἃ 
ἸΓΔΏΒροΒδι ἰο οὐρῆς (ὁ θῈ δ ορῖοά, το δάλρί ΔῊ διοῖ 
δϑηϊδησθ. ίο (Π6 ραηΐι5 οὗἁἨ [0860 ἸΔηΚῦ 65 ; 8η6 πιιοὶ 
5. Βεῖθ οιρίογθά ὈΥ Ὧγ. ΟδρΡε}}. διμη ας ᾿ηϑου- 
Ἀ]008 δη ἃ (ΓΑ) δΕ.]0Π8 ἃγᾷ οἰἰθ4] ὈΥ {πΠ6 (Οοπηπεθησιΐοεα 
ἤγοιη Θοῃδθ8. 18, 10. ΝΡ. 18, 20, 938. οἷν. 424, "ἐδ. 
Ψοῆ. 1. 14. δηὰ δβϑρθοίδ!!ν Μδγκ 16, 8, 4. “ψτῆο 588 4ἱϊ 
0}} υβ ἀννὰν (Π6 9ϑἴοπα Ὁ Απᾶὰ ψ θη {πεν Ἰοοκεὰ, ἐπε 
ΒῖοΠ6 νψαϑ γο δα δια, ἴογ ἰ ὙἘ8 ΘΓ ργοδὲ.᾿" .868 
Ταῖκ 20, 19. Μεικ 10, 14. 705: πὶ. ὅδ, 8, 2. ἔλιοίαπ; 
Ζδαχ. Ρ. δδῷ, ὅτων. Ρίιι:. Ρορ. 6Φ0. Ββ. Τμδ ἐμα- 
7δοίἷο νετθογυἣ 15, βδὰγ8 Κυϊηοεὶ, αυἱ ἀρτοθδυΐδ ἰὸ 
5Π6 δἰγ]ς οὗ Μάγκ, ψίο φϑῆθγαι!ν -15 δοσυδίοιιϑα (Ὁ 
ψμαΐ τὈροίπογ δἰ Βα βίθμο68 νΟΓῪ ὨΡρΡΙ ρΘηἶγ. Ὑγ οἶκε. 
ἥδ θη Βυεῖρ. Ττδοὶ.. 1189. 4180 (ΠΏ Κκ6 (ἢδὲ ἐδ ττὰς- 
͵δειἰο ουρίιε ἴο ΡῈ δἀτη δά, δηὰ ταὶ πι|5 τ 15’ δ: 
- ηὐιεϑείοη τᾶν Ὀ6 ἀεο!ἀοὐ. ΕΘ ῥγοάιοῦος πὲμητ- 

᾿Ἰηβίδηςο οὗ ἐξ ἴγοιη Βέοτη. Πἰ. ψ. 407. δηὰ ΤΠ Βη. 
Ὗ. Ἠ:Ὶ1, 91. Ἰλοάάγ. ἢσνονογ, (1658 ὈγουδΌΥ,, (1 
«δἰ ηΚ,} ἱπρυῖοβ ἐἢδ ἐγα)θοίο ἤετε, δῃα δὲ 16, 8 ὅς 4. 
ὕο {πὸ Θδγὰ] Θδθη655 ΟὗἩἨ βοὴ 6 δαῦὶν ἰγΓδηβουῦογ, τπο 
ἀἰϊὰ ποῦ δυηρ ἴῃ 1068 Ψογάβ, ψΠΙΟΒ ἴῃ (6: οεἰρπαὶ 
οτιιεὰ δὰ ΟΡ πα ὔοη, δ {πΠ6 ργορϑσ. ρίδςε.,. .ΒῸ 
ἐπιδῖ 8 10 ΤΩΒΥ, 1Ὲ 15 Αυ16 σογίαϊπ (10 086 {πὸ ψοτακ οὗ 
πὴ θα ψυ 6 γ), {Πδι πο ἱπιοτργεϊδ θη σᾶ τπδῖα 
ἐπ Ιαδὲ οἴαυεθ, 88 8 τοδά ἰἰ, ἃ σγϑᾶϑοη ἔος ψῆἢδι 
Βίνη 5. πηγηοἰλςο]γ Ὀοίοτα 11, (αὶ Π6' ἔοπαη Ὡοξηπς 
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δῖ ἰοαναβ; ἴον ἰΐ 15 ψνεἶ}] Κποόνη, ἐδαΐ ἰἢ οὔτ σοιῃ- 
τηση ἢρσ-ἐΓο 68 αν πῸ γοιηρ ἢἤμ8 οὐ (ἤθ ἴῃ Μϑοῇ 
ογ Αρσῇ, ἐποὺ σδη ργοάιοβ οῆρ {πὲ γεδσ. “1 18 
τιδη 65 (8 γ8 Ἦ οἰδίθ η)ὴ παῖ ἃ ἢρ-ἴτθ6 ανίηρ. Π0- 
Ὁντηρ Ὀυ ἰεαναβ, θνθ Ὀοίογα {86 {ἰπ|ὸ οὗ τρο ἢρπ, 
σδῇ ἤδανα ποϊῃίπρ θυ. ἰδανο8 δἱ ἢρ σαϊμβογίηρ. ΓπΠὸ 
ϑίδίβ οὗ 1π6 αὐοδβίίοη 15 δυο {ἢ18: “ΟἿΣΙ 1, ογα (48 
98: 08 Ποδάτίααε) δἱ {8 {{π|8 τηὶρῃς ψε}}] ὄδχρεεῖ ἴο 
ἤπα' ἔγα! οὐ 1018 ἴγθθ, ϑίησθ (8 {ἰχὴθ οὗ ραι που! ηρ' 
δνθῃ ἴθ 586 θαυϊν' ἢρ5 γγχὰ8 πού γεοῖ σΟΠΊ8, ἐ ὑπαὴ εκ 
δά, τοσο εὐχὴ Βανο Ὀδθη ὯΟ σοοῖ ἴον {Π6 δσρθο- 
ΔῈ] 0. οὐ ἐπ6 οιγβο' ψηϊτοῇ ἔο] ονοα 11.) Οὐ, ἴο 
ϑῖδίβ [ἢ αποϑίϊου τπογα οἰ ΘΑ Υ δηά βίγοηρῖγ, ἴῃ 1Π6 
ψγοταβ οὗ γοίοίδίη: “1 Οπβὲ, νδεη ἀρργοδοϊίης 
Ὅο ἃ {Γ66 δὶ γίρε Κα ἐΐχεε, δὰ ἰοιπιὰ ποιπιπρ Ὀυζ. 
Ιθανθς, {πᾶ σνουϊὰ ποὶ ἢανα βυρρη θα δον ςετγίδίῃ 
ονϊάδηςα οὗ [5 Ρεΐῃρ θαγγεη, βηα ᾿νοσίδυ οἱ τηαϊεαϊο- 
εἴοη ;᾿ ἴοσ, δὰ Καὶ θθβϑῃ ϑνοῦ 80 ργοϊευςίνο, (π6 ψ80]6 
οὔ ἐμ ἔγυαϊο πρθς παν θθθη ρτγανίουβὶΥ ρἰυςκεὰ οὐ, 
Βυϊ βἴποο δείογε ἴῃ6 ἢρ-αγνοβῦ 1 ὀχ ῃιἰ το ἐθαυθς τὰ 
αὐυπάδῃοο, α« [υῖ ἐχρεσίδιίοη παἰσῃΐ Ὀ6 δηϑεγίαϊποὰ 
οὗ τηϑοϊϊπρ τ 3355 α͵5ο, δηὰ {πογοίογα ἃ αβῖ ἱπάϊρ- 
᾿ὩΒθοη δ], ψ ἤδη ποιδίηρ θυ ἐεανοα ψοτα ἔοαπά." 
ΤΠ ϑρίγτυ αὶ ἀρρ ϊοδίίοη οἵ (Πἰ86 ἰο {π6 αβε. οὗ {πε 
ψενς 16 160 οὔν!ουβ ἴο πϑεϊ Ὀαΐηρ επἰαυμεα οὐ. γε 
Δ Βονόνογ οὔδοῖνο, (σ Ππἢ δίογν,) [δὶ (15 οἰ ΕΑ 
Ὑγ)88 ἃ ΞΥ ΠΡΟ] δοιίοη, δηὰ {18 ἰρῃοο0) {πδῦ τῖ 
ἐγ αὶ πὸ οἴ6, βἰποθ ἔΐε ἰσθθ (88 μα ἰθδάτῃ [Γὺπὶ 

Ἰα 6») στεν Ὀγ (ἶξ ἐσαῷ δἰάε, ἀπ Ἐπογεέογθ ᾿ηὴ88 
ΓΟ ΠΙοροτίγ.  ᾿ ᾿ 

ιλάς. μημέτι---ἰράγοι. Ἢ εἰδίαϊῃ σοι ραΓθ8 δίδγο. Αη- 
68. 7. μήκετι αου μηδεὶς ἀκούσῃ κατοαιμεμίομένου τὺν 
ἐν αὐλῇ βίον. Μαικ ῃαγγδίοβ θγεὶ “δαὶ παρρεηδα 10 
(6 ἢ. ἰτεθ, θείοτε σπαὶ ψῶὸ ἀοπα ἴθ ἐδ6 ταν, ἐν 5 
Μαιίπον, ἢονονοσ, τοἰαΐθβ [18 βίου Βεέογε 188: 

δαὶ ἔργο Ζοίμι, πὸ 88 τηδτκεά [ἢ6 [10160 ΠΙΟΣΕΘ. 80: 

οὐτα ον, να Ἴδαγῃ τῆδὲ (ἢ θ8βε ΠΙΟΏΘΥΟΒΒΉΡΘΣΒ νεῖ 

εχφαϊ!οὰ πηροῖ δοαπε", ΠΑΙΏΕΙΥ, ἴῃ 186 Ηγβί Ὑθ δ οὗ 
οὐ ἔτ 8 πἰηϊδῖγγ. (Ὁ) εῖ8.) 1 μονγανοῦ τϑῖμθε 88- 

δρῃξ ἰὁ6 τῆζσθε Οοτημηθηΐβδίοβ (88 ασγοίιδ πᾶ ΟἹ εή- 
ΗΖ 
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οι 608,8) ψΠο τηαϊηϊαίη (παὶ 818 ψὰ5 {π6 δεοομά ἐϊπέ 
{δα ΟΠ γίβε οχογοίβοα [8 δίῃογγ. ΤΠ ἰΌΓΙΩΟΣ 
ΟὯΘ νΝ48 ἂἃΐ {6 ἢγβί Ῥάϑββονοὺ δίϊογ ἢ18 Ὀδρί5Πι. 

1ὅ. ἤρξατο ἐκβάλλειν. Οτοίϊι5, θ6 1) ι6ευ, Μοτγυ, 
Ἡρυροὶ, νοΙ, ἀμ Κυΐηοο!, (ἀκα {πΠ18 845 8 ρδοηδβια 
ἔογ ἐξέβαλε, ν᾿ ϊο ἢ οσσυγβ ἰπ {π6 ράγα οἱ ραββαρο οὗ 
Μαίτπον, δηὰ ἰῃάδθαὰ ὭΔΩΥ ἡ} Ὀἰδοη 818 8 ΓΙ86 
ἔγοιῃ (Π6 πηΐοη οὗ ἄρχομαι ἢ δηοίῃογ νεῦῦ. Βυῖ 
ΘΓΘ 6 ΠΙΔΥ͂ τοηάθσ, “6 ρῥγοοβοαβα το οδϑὲ οι. 
ΤῊ18 860,86 15 ΝΟΓῪ ἴγοαυθηῖ. ὅεθ Κυρκα ου 19,1. 

16. καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τὶς διενέγκη σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. 
Οτοείιβ, Ἐοβθηπι. δπὰ Κυϊποοὶ, οχρί δίῃ σκεῦος ΔΩ͂ 
νϑεβοὶ εἐθαϊοαίοα ἰο Ῥγοίδῃθ 1.865, οὐ ὉῪ ψ]ϊοἢ ραΐῖῃ. 
88 ΠῚ866 ; 88 ΠΊΔΥ 8ιιοἢ (ἤθγο νουἹὰ δε, δῇογ τῃ6 
(Θπηρὶ6 σϑῆ]6 ἴο Ὀ6 τηϑήδ ἃ τηἀγκοί-ῃΐδσθ. ΤΠΙΒ 15 
ΨὙΘΡῪ συ: Ὀυ001 νόου Ὡοΐ ἰᾶνα (ἢ6 5 μηϊβοδίίοῃ 
Τοβίγιοϊοα ἰο νυοϑϑοῖ. [{ 6615 ἴο τϑ6δη, ||Κ6 τῃ6 1,4- 
εἴη ϑας, υἵ6 5115 οὗ ὄνϑῖυ Κιηά, ἐπείγμηιεπία. “ΓὨὰ5 
ἴῺ {π6 δορί.  ἰ8 υδοὰ 0. νουνκίηρ-ἴοο͵8, τ} Δ ΓῪ 
ἉΤΙΏ8, ἄο. ἵγε ἤπα, ἴοο, Ὀγ {6 Βρθιηϊςαὶ ψγήογβ, 
ἴμδι 1 τὯ8 ἰογυϊἀἀθὴ 10 ΟΑΥΓΥ οὐθῃ ἃ δία, ΟΓ ἃ 
δαηάΐϊε οἵ δὴγ ἰμϊηρ Ὠδίανοσ : 80 ἴο θηίθγ {6 
ἔδρα ψ ἢ (ἢ 8βῆο68 Οἢ, ΟΥ ὄνθὴ ὙΠ αιϑίγ ἔδοῖ, 
οἵ ἰα 8βρῖϊ: 1 1ἴ, ἄς. Τῆρθβο τὰ]68, Ποενοσ, ΨΟΣα 
{16 Θηΐογορα ὈΥ {Π|Ὸ μτιοβδίβ, δῃὰ ἐδ Ὀγοδοῇ οὗ (θη 
156 ὃν ὙΥΒΌΥ βου θα το (Π6 ν]οἰηγ οὗὨ (Π6 ἔοσιγοβς 
οὗ Αηϊοηΐδᾶ. Ἵ 
ι 17. σπήλαιον ληστῶν. ΓὨ158 868πὶ ἰο ἀφηοῖΐο {π8ὲ ἰὸ 
γγ88 {Π6 οἰιβίοτῃ ἴῇὴ άξοα ἕογ τοῦθ ογβ ἴο βῃο ἴον ἐΒθτη- 
βθῖνϑϑ ἴη {6 ἀθηβ δηά οἂνθ8 ψἝηϊοῦἢ ἀθοιπηα 1η Ψυάξεα,, 
δηά ψῇιοῖ, 45 ψα ἤπά ἴγοιῃ .08. Δηΐ. 1, 4, 27. δπηά 
14,1, δ. ψΕΓ6 τ ποίΐί υπηΐτοαι θη! τασερίδοὶθβ 
ἴον δυςῆ, Μαικίδηα {ες} 8 κ.ι8 {παῖ 6580. 84γ8 [ἢ18 δ6- 
σδιδα οὗ [πε σἦθερ δη οσέπ ἴῃ {π6 ἰδρὶθ, Φοϊη Φ, 
14. : [ῸΥ {{| λῃσταὶ, γοδῦδγ5, ΒΔᾺγ5 Ὦδ6, ιϑδϑοἀ ἐο τὶν δ 
ιῆθ σδίεϊα τῃ6ν Πα 5ἰοίβθη ἱπίο σπήλαια, ἀξ ΟΥὙ ταῦδ5. 
ϑυςσῖ 8 ὈΠ6. νψγὰ8 (σομβ, ποῦ ΨΊΓΡΙ τηθηιτὶ 8, 
“ποιὰ 8, Δηὰ Ῥγορογαβ, Ὁ. 4. τηοέμοπαάο γαρέον αὖ 
αμΐγο, ἰ. 8. ληστὴς ἀπὸ σπήλαιου. ὅ686 Ψοϊη (0, .1. 
Ἡδΐὲ ὶὶ ποῖ θδθϑὴ ἴοσ {πᾶὶ ραββᾶσο οὗ Ψοδῃ 2, 14. π9- 
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ΕΓΌΡΠΕΙ. οἵ σπήλαιον ληστῶν ἴῃ {Π|| οἴ ποῦ Ενδη ρα 1519 
σου] ποῖ ἢᾶνα θθθη πὑπάἀογβίοοά, ἰξ ἀοροπάϊηρ υῤοῦ 
1Π6 ψογάϑ βόας καὶ πρόβατα, Μ]ν οἷ. ἀγα τη η ΟΠ. ΒΥ 
δέ. Φοῆη οηἱγ. (Μαγρκὶαπὰ.) Νοιν Πβίδηαϊηρ ψἢάΐξ 
[6 ᾿ΘΑΓΠΘα ογιτς βᾶγ8, 1 νϑυῪ τουςσὶ) 4υδϑιοη ψ]16- 
τον {Π6ΓῸ 6 ΒΥ 5:6 Δ᾽ Π8]0Ώ. 

24, ἔχετε πίστιν Θεοῦ. Ματίίηρδιι8 ἀρ. 1, Ροδάᾶγοθ, 
δηα Μοίϊου, ᾿ηΐοσργεὶ {ἢ 18 α δέγοηρ 7ζαϊἑἠ; οὗἨ ψὨ]Οὴ 
Ῥόδγοθ ἢ88 ργοάιιοθα τϑηγ δχϑιρίθβ. Πα Τοηίοχί 
(58 Υ8 Ὀδμηρθα1}). Ψ1}} σα ΘΙ ΠῸΓ Ἰηἰογργείδίίοη. Ηθ 
πον ΟΝΟΙ ῥγοΐοιβ {Π6 σοῃη]Οῇ ΟΠΘ, 84] 50] οἷ π8 [ἢ 6 
(ο] ]ονίηρ οορσθης ΓΘΔΒΟΏ3.---" ΕἸγβαν, 1 ἢπα ἀπά {6 
βιι θϑἰδηΐϊνο8 σοηβίγιθἂ ἢ} Θέος Ψψηδη 11 58]ρηϊῖ- 
ἤ65 σγοδΐ, οὐ πη! τΥ ([ῸΓ 1ἴ 15 ΟΪγΥ ψ τ {Π6886 6 ΔΓΘ 
ἤδΓῈ σΟΠΠΘΘΓΠΘ66), ἃΓ6 Πδῖη68 ΟἸΓΠΟΙ οὗ το] βυρβίδῃς68., 
οΓ οὗ ουϊνατγα δηα νί31:016 εἴδεῖβι ΟΥτη6 τε Κὶπα 
ΔΓ, ργίϊποο, πιοιιπίαϊη, ιυἱπά, σοάαν, οἷέψ; οἵ {6 
56 ΟΠ ἅΓο, τυγοδέἰϊηπρ, ἐγοπεδίϊηρ, οσἶθθρ; Ὀὰΐ πον ΘΓΟ, 
85 ἴᾺΥ ἃ8 ἴ οδὴ ἄϊβοονογ, ἀο ψα ἤηἠ ΔῪ δὐρϑίγασϊ 
Θυ Δ }γ, βυσῇ 48 φαϊέδ, μορο, ἴουο, 7μδ5έἴ.6, ἐγ, 
ΙΟΓ Εν, υϑοα 1ῃ (ἢ}15 ἸΏΔΏΠΘΙ. ΘΠ ΔΎ οὗὨ [ἢ680 
νοῦ 5 ᾶἃΓ6 διι5 σοηβίτυοα νι Οοά, ἢ6 15 σοηΐρ589- 
αν οἰ ποῦ (Π6 βυδή]θοῖ, οὐ ἴπ6 οδ]οςὶ οὗἁ {πΠ6 αῇϑο- 
τἴοη ταδηιϊοηοή.---ἥΘοοηάϊγ, ἰῃ6 ψογὰ Θέος, ὑοίἢ 
1 ἴῃ6 Αοἴβ δηὰ ἴῃ {86 ἘΡριβ8{65, 15 οἴἴΐθη σοπβίγυρά 
στ τ(ἢ6 σεηϊᾶνα οἵ (6 οὈ]δοῖ, ρῥτθΘοιϑο ν᾽ τη (ἢ 6 5816 
ΤΑΛΔΏΠΟΘΓ ἃ8 ἤογα.7 ἢ πχυϑῦ ἀοαυίΐοθοθ ἴῃ ἰδ σομηποῦ 
1ηςογργοίδιοη, Πϑημοῖυ, εἰς τὸν Θέον, ΠΟ ἢ 18. 880- 
Ρογίβθά Ὀγ Οτοίυβ, ΒαρβΒοὶ, ἮΚ οἱἔ, Βοβοημι, δηα Κυ]- 
506]. Οὐοπιραγο Αοίβ 8, 16.. Εοηι. 8, 322. δηά 26, 
ΟΞ ι!. ὁ, 16, 90. 8, 924. ΡΗ1]. 8,9. Οη νοζβὲ 45, γΥ εί- 
β[6 1 ἢ σΟΙΡΆΓΘΒ «4Π268 2, 4. 

- 24. ἔσται ὑμῖν, “γοι 5}8}} οὐίαίη." 80 {Π6 (ΙἸββὶςαδὶ 
ἩΓΙΟΙΒ; 6Χ. ΡΤ. Μεπδμῃά. 1η δίοῦ. 78. Ρ-. 380. (οἰὁἀ 
Ὀγ Ῥαϊδιγεῖ.) Κἄν πότε πταίσας τύχης, ᾿Εκεῖθεν ἔσται 
ταυτὸ σοὶ πάλιν. ὅδε ΕἸδηθΓ, ἰλρἢοὶ, δηά Ραϊδϊγοί, 
. 925, εἴ τι ἕξ. κι τ. ΕἾ τι 15. ἴον ὅ τι, ψῃἱοῇ ΝΟ 6ι.5- 
ΠῸΡ ΤΙ ΡΏΓΥ σοηάογβ φωξεχωϊά, [τ οσουγβ ἴῃ ΤὨμισγνά. 
Ι,.1,17. 8. ἔ, Οπηοβδηά. Ρ. δ. Λοχάγους καὶ ταξιάρ- 
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χους, καὶ εἰ τίνων ἄλλων ἡγεμόνων. ἼΤΒι5 νν6 πιαϑὲ 
ὈΠ4οΙβίδηα Βου. 18, 9. καὶ εἴ τις ἕτερα ἐντολή. ΗΘΏσΘ 
ΏΔΥ. Ὀ6 ἀείσηἀρα {Π6 σοπιπιοη ΤΈΒΟΊΓΕ ἴη [ἀθ8η: 
Οταῖ. 477. Β. εἴ τις ἄλλος προδύτης, πῆτε Μοτ͵τοῖ 
Ἑοοπ]εοϊυγοα ἡ τις, δο [νυεΐδη. ρΡ. 99, 8. 2, 140. 14. 8, 
116. 9ὅ, 8. 266. 86 «πὰ 848, γ5. Τηυοσγά. 1, 19: 
αν Μδϑμπ. 8, 83,11. Ογν. 8, 8,.2. δὰ 6. ὅ, 99. 7, 
ὅ. δ7. ᾿ δ: 

35. ὅταν στήκητε προσευχόμενοι. ΕῸΤ 5αοῖ ψγ85 (88 
συδίου! ψιτἢ {6 ον9. δος ἴλικὸ 18,11. 9 Ῥαραὶ. 0. 
12, ψθθηςθ {Πη1|58 ΗΘΌτγ. ΩΦ 19 ΠΟΣ ὑπ γοαι ΠΕ ρῥυΐ 
ἴον σαν. Τῆυβ (Π6 βδγίθϑ ογ ογάϑυ οἱἵἩ Ῥγαύεγβ τγ88, 
Ὀγ {Π6 268 δηα ϑαγὶν ΟὨ γί βιδηβ, σ8] 16 ΣΛΥΤΩΜΌ. 
()οϊξ, Κυϊη.) ὌΝ ᾿ 

40. κἀγώ. 1 Πκοιοὶδο, ἴηι πῖν ἔμγη, ΜῚΠ 5} γοῖῖ οπά 
φυσϑίου ; τ ἤΘΓΘ48 γ6 αν 4566 πιο ἕἔευο. (ΝΜ Ατ ΚΙ πα.) 

40. καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν. Οπδ εὐχἢὲ 
{Π|Κ ἢ ψτγοΐθ καὶ ἀποκρίϑητέ μοι, ἴτοα! Μαίι ἢ. 91, 
44. ὃν (λόγον) ἐὰν ἐιπήτέ μοι. “ Απά 17 γοιε ἀπδιῦον. 
πο, 7 εοἱἶϊ ἐοἰἐ ψοι,᾿" ὅε. Νοίμίηρ σου] θ6 τηογα ρϑγ- 
(ἰηδηΐ [Π8ηῃ {Π]18 φασϑιίοῃ οὗ 6811 το ἔῃ6π|. Αὔηβννοῦ 
μον [ΠΟΥ ψουά, {Π18 ΓΟΡΙῪ πκυδὶ ἤν πδάθ ἀρϑῖηδὲ 
1Πθηηβοῖνθβ πιυσΐ ΠΊΟΓῈ 5 ΓΟΠΟΙΥ ὙΠΘη Δρρ] δα ἰο 
ὅοδβυ8, [ΠΔη ἰο Φοῇη ; Ὀδοδυϑα Φοπη 414 πο μιὲγασίοξ. 
76ϑ8ι18 νογῪ ψ6}} Κηονν {Π|6 γθαϑοη ΠΥ ὙΠΟΥ ρσάνα Πΐτα 
ΠΟ ΔΏΒΨΘΓ;: δυΐ (ὮΘΥ ΨΈΓΘ 80 παμη 8η4 Παγάθηρα, 
{Πα πο γεριυ οὐ ΤἢΪ5 Κη πιδάδ ΔΠΥ πη ργοβϑίο ΠΡΟΏ 
1Ὠθη. (Μαγκ᾽ δά.) Ἂ“ 
- 84, ἀλλ᾽ ἐὰν εἴπωμεν------λαόν. ΓΏΘΓΘΕ 15 ΠΕΓΟ ποῖ 
νἀγιοίγ ἴῃ {Π6 Γοδάϊησ, ψὨΐςἢ, Πονανοσ, 15 ΟΠῪ το θα 
διιγτι δαϊοά το ἰπ6 δογὲδοα, ψἢο βιιυιπθοὰ δὲ ἐῃθ 
ἀροδϊοροϑὶς οἵ τί γενήσεται ὑμῖν, ΟἹ κακῶς ἔξει, κηὰ 
[Π6 ἰγδηϑιιοη ἴγουμι (Π6 ογαέϊο γεσέα ἴο [6 οδέέψφιις ; 
ΜΝ Ὠϊΐοῆ, Ὠοόψονθσ, 18 σοι πιοη 1η ἴπ6 θο681 Οτοοκ τσὶ" 
ἴεΓ5, οὐ ψῇ]οἢ Θχϑῖηρ]68. ΠΊΔΥ 6 β8θ6ὴ 1 Κυρξο, 
ΕἸβῆθι δῃηὰ δρῆθὶ. ΓΏυΒ1 νου ττίϊο. ἀνθρώπων. 
δύο σροσίορεδος οὗ ψ δῇ 15 αἰδασγοθδῦα ἂτ ποῖ. τΠ- 
ἐξοᾳιδηΐ, 8πα. ϑδωρρίν ἐδ ρίασο οὗ εμρἠοηιΐδηι.. 
ἜΕἸΠΑΙΠγ, 1 β66 πο τϑαβοῃ ἴ0 ϑύρροβα (ἢ ΚΊΔΡΡᾺ 
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(πὲ ἐὰν ἰδ ἰο θ6 εδῃςθ]|64, οὐ (νἱἢ ΕΒ οβαημ.) (δας 
ἀλλὰ 15 ἴα 06 τε θΓβα Ὀγ ἐρὶξιι". ᾿ 

88. οὐδὲ λέγω ὑμῖν ---- ποιῶ, ὈῚ ψμδὶ Δυιῃοτγ 1 ἀο 
ἴπθ86 {πίηρθ. ““Εογ (10 ιιδ6 {16 νοϊά5 οἴ )οσαγιαρ6, 
δι δ)οὶμοά τὰ ᾿[5 ρᾶταρἢτδ86), ([ἢ6 οἵδ᾽ φυρϑίίοη μδίυ- 
τ γ τοααίγρβ ἴο 06  Αυάδοι ἐν 3 νεέ, ἀθιὰ “ἤθη γου 
(ΠῖηΚ ργοόροῦ ἴο ἀθοιάς ἐἠαέ, γοιι ἴΔΥ ΘΑ8}}ν ρϑγοθῖνθ 
ἀῃδῖ {Π|6 8816 ΔΏΘΨΟΓ Ψ1Π βοῦνα ἔοσγ θοίἢ.᾽" 

ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙ, 

ΠΟ ὝΈΚΒΕ 1. ἤρξατο ἐν παραβολαῖς λέγειν, Βρθαῖκ ἰῃ 
ῬΆΓΔΡ]95. Υεῖ οπθ ΟἿΪΥ ἰ8 τπηρηςοηφθ4, 5εἰθοίρά, 
88 ἴΐ 5Βῃο ] ἃ 866), ουΐ οὗἨ ποῦ, ψ Ὠοἢ, ἔτοπι Μαίίῇ, 
18, 18. ἀρρθᾶγ ἴο πᾶν Ὀδθη ἀο!γοσρά. Β6ζΖὰ δ θδ8 
το ἀφῃοίθ {Π6 ζοπιὸ ογαΐοπὶδ, δα ἴο θ6 φαυϊναίοηξ 
[ο παραβλήδην, δηᾷ Οτοξί8 ΓριηαΓκΚα τΠδὶ {Π6 σοΙΓΘδς 
ροῃάϊηρ ψοστὰ Ὁ ΦΌ, 5. διηοηρ (ἰἸο86 (δ΄ ἢδνο 8 
Ῥίωναΐ ον, Μ᾿ιῃ ἃ δἰπσιίαῦ δοηδθ. ᾿ 

8. δι εἰξίοἰῃ σοπιρᾶγοβ ἴμ|Κ6 1, ὅ8. Φυσμἢ 1,.11, 
Βυϊ.1, 21. 

4. ἐκεφαλαίωσαν. ἴῃ (6 ἱπίογρτγοίδιίσῃ οὗὨἨ (656 
χνογα [μογὰ ἢδ8 θ6 θη πλμοἷι ἀἰ νοι ἐγ οὐ ορίαἴοη. Τἢ6 
οχρι !σαίίοη οὗὨ ̓ ΓΠΘοΟΡγ]δοῖ, ἔγοι 15. Ὀοίηρ; ΡγορΔΌΪΥ 
ἀετινοα ἔτοιῃ ἰῃς Οτροῖς ἘΔΙΠ ΓΒ, ἀθβοῦνθϑ οὐν ἢγϑβι 
δἰἰδηιτίοα. [{ ἰς {Π}8: συνετέλεσαν καὶ ἐκορύφωσαν 
τὴν ὕβριν, ἐδομ ὠγοαϊοά ἐἠοὶν πιαίϊορ, 3... Βυΐ {818 
οἰϊρεὶα οὗ ὅὄβριν 186. ἴοο ΔγρθὶζγαγΥ τὸ 6 δαἀηρ θά. 
Ἡεἰηβίυβ πὰ δίοοϊς ἰμίθγρεθὶ κεφαλάμωσαν πιμίοέαξῇ 
“μπὲ, Δηα τοηάοι σεδίαίμηι γοηιδογμπί. Α τηδηϊξοϑί 
ΔΡβυγάϊγ, ΑἹΡΟγ σοπάθγα δας ἴα ἢ} οὐμῷς οΥ 
8:18 (). 6. δαξέϊπασοθα Ὠϊτα). Βυΐ (ἢ 8 νηΐ σμέδογὶ- 
ἔψ. ΤΠ ᾿πιογρτγοίδίίοη οὗ [ἰρῃιίοοι φοἐἐἐθά ἀσοουπέβ 
«οἰἱὰ ῥέπι, [ΚΘ βαγοδβεοα! γ δῃά ἱτοηίςα!γ, 18 νΟΓῪ 
μι. Ὄς ἸὨΐρδυ Θχρίαβ, ομέ πιαΐέφγα σἠργέ οωἱέϊι 
λὲπι, ὠαοϑὰ ἃ διεπιθιαγῳ Ἠιοάο Κ᾽ ργϑορθαϊπᾷ : 8πὰ 80 α. 
Δ ΚοΗ6] 4. Βιυΐ {8195 εἰρπιβπραίίοη, ποψονοῦ [0 ΠΠΔΥῪ 
Ῥὸ οομῆτγιηϑα Ὀγ (αββίςδὶ θχδμηβ] 685, [8 ΘΓ νυ ΓῪ ἔλτε 
[εἰοἰιο4. Οιαργαυυϑ 98γ5 εἰ πριγοά μὲπι, ἂν ὁπανίπρ, 
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ὙΠΟ 18 ΝΘΓῪ ρυθυ 6, ἃς. ὕροη [Π6 ψῇἤοΐς, Ε ἀοεϊά- 
ΘαΪγ ρῥγοΐοσ {Π6 ᾿πτογργοίδοη οὗ ἴπ6 ϑυγ. υρ. δηά 
ΑτδΡ. ἰο] ον Ὀγ ΒοΖϑ, Ριβεδῖογ, δῃ τῦδΥ τῃϑάθγῃ 
νΘΓΒΙΟΠ8, Δηα ΨΠΙΟἢ 18 Δἀορίοα Ὀγ (ἰἀβαυῦοη, Βοβοῃπι. 
Κυΐη. δηά δ ἢ ]θυϑηθσ, πιο τοομηάἀφα ἠϊηπε οη ἐΐδ 
μεαά. ΓΒ 5!ρσηϊ:ῆσδίοη 15 πα θοά γαγε, Δηἀ ρΟΓΠΔΡ5 
Ὧ0 ΨΏΘΓΘΟ 6856 ἴο θ6 πηοί ψ τ ; Ὀδ1 Ε 15 ἢοΐ τορυρπδηὲ 
ἴο {Π6 δηδῖο Ὗ οὗ ἰῃς ἰδηρυαρθ. Εογ ἴγοιμι γνάθος 18 
Τογτηϑά ΡΟ ΥΑ Μ ΠΟ 15 ὉῪ ΒΥ ἢ 8 Οχρί δἰ πϑα εἰς 
γνάθους τύπτω, Δῃηα γαστρίϑω, ἴῃ Ατ᾽βίορι. ΕΡ. 178. 
δῃά 459. Ψάα8ρ. 1ὅ, 19. δηἰ θιορ. [μΔογί. 7, 172. 5ὶρ- 
Π1ἢ.95 ἴο βίγΚ οἡ (Π6 δ6 1} γ. 1 πηυϑὲ γί ῦ ΟΌΒεσνο, 
(πδι λιθοβολέω ἀο68 ποῖ ΕΓΒ ΒΙρ. ΠΥ ἐὸ δϑέοπο 0 ἀξαίὴ, 
δυῖ ἐο ρεἰξ ευἱέδ δίοπεϑ. , 

18. ἀγρεύσωσι. ΓὮ 5 νογῦ, (νϊοἢ 15 δοιηθ δῖ ΤᾺΓΟ 
ἴῃ {π6 ΟἸΔβϑῖςδὶ ᾿υγί[6158,}) πΚὸ τῆς ΗΘΡτγ. ὙΞ, Ῥγορ θυ! 
ΒΙρΏΠ68. ἰο οαέοὴ, ἃ58 Δρρ]|16ἃ το ᾿θαβϑῖβ, Ὀἱγάβ, δηὰ 
ἤ5ῆθ8; Ὀυΐζ βἰποα (βαγ5 δα] 5η6Γ), ἴῃ 1Π18. βρη ῆςα- 
[ἰοη {Π|6Γ6 18 αἰ γα 8 ἃ ποίίοη ἀοίοδὰ οἱγομηιυεπὶοηαὲ, εἶ 
δέγμομαϊξ ἑηδτἀϊα5, 50 τὶ τη ερΠοΥ 4} ἀδποίθβ ἴο ρῥ]οῖ, 
ΙΔῪ ϑ8ΏΔΓ68 [ὉΓ ΟΠ6, ΨηΘΙΠΟΓ ΌΥ ΨψοΓβ ογ ἀθθάβ. [{ἰ 
ΤΩΔΥ ἰδ Ὀ6 γοπάογοα οηδῆαγο. Ιὴ {ῆ6 ρᾶτγ8}16] ρ83- 
βᾶσα οἵ Μαίιῃ. {Π6 γα 18 παγιδεύσωσιν ε. Δ. ὝΠΘΓΟ 866 
1ὴ6 ποίθ. 1 .6ἃ Ρμιοϑίγ. . Αρ. 4, 43. τὸν. ᾿Απολ- 
λίονιον ἀῷανως ἀνίχνευεν, ὅποτε αὐτὸς ἐπιληψίμον τί 
εἶποι, ΒΥ {Π]ηρ ἢ ς ἢ οου!ὰ Ρ6 414 Ποϊά οῃ, ὅτε. 

18. Μδγκ οπιὶίβ {π6 ραγδῦϊς ουηᾶ ἴῃ Μαϑί, 42,1. 
14. δη ργοσθθάβ ἴο νϑσγ. 15. οὗ {π6 βϑίῃηβ Ἵδῃδρῖοσ, 
σοῃΡρᾶγοα ψ ἢ [Κ6 20, 90. 5644. 

14. ἐπ’ ἀληθείας. ΕΧΔΙΊΡ[68 οὔ (ἢ18 δΔάνογθ αὶ ρἤγαβο 
81:6 δάἀἀδυςοά Ὀγ ιείβίε!η, ἔγοπῃ ᾿οιηοβίῃ. Αγίϑεά. 
ῬΗΠο, Γοΐδη, ὅτς. δΔηὰ Ὀγ Κυρίαο, ἔγοπι Τοῦ. 8, 7. 
ῬΒΙΙΟ 1000. δηά 1)1ο. (458. 669. 
᾿ 109. ἔγραψεν ἡμῖν. ΤῊ 8 15 ἃ ἴ6Γγπ) Θβρϑοίδ! ἵν ἄρρτο- 
τιαΐθ [0 [6ρ 8] δἰ ο, 858 18 ργονθά δηὰ 1]υβἰγαῖθά Ὀγ 
ἰβηθσ, ν᾽ ῖϑθσ, δηά Κγρᾷκο. 

, 95. [τ [485 Ὀδθη ψ6}} ορβεγνεὰ Ὀγ Ἐγαϑηιιϑ, {πὶ 
ἴδ δαάδάυςσοοβ ογγοα ἔγοιη 'ρῃηοόγδῆσθ οὗ {Π6 δογρ- 
ἴπγ05, [ῃ6 ῬΠαΓγί56 65 ποῖ ἴτοπι Βοίηρ Ἰσρηογαηΐ οὗ (ἢ6 
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Βοπρίιγοθ, θὰς ὈΥ̓ θαϊηρ ὈΠπάρἃ ὈγῪ ἀναγῖςθ δηᾶ 
ΔΊ) ΠΟ. 
. 90. ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς εἶπεν αὐτῷ ὃ Θεὸς. ΤΠΘ 
θεϑὲ οσοτητηθηίαίοτβ ποῖα ποῖϊοθ ἃ ἐγαγοοίΐο ἴον 
αἷς εἶπεν αὐτῶ ὁ Θεὸς ἐπὶ τῆς βάτου, δῃά ὙΥοΙΪΓ, 
Ἀοβεηπι. ΜΙοΐδο 8, ἀπά Κυΐηοοῖ, ρτεθ ἰῃ δἀορίίηρ 
1Π6 τηοάδ οὗἁ (αἰκίηρ᾽ (Π6 ραββαρα ργοραβϑα Ὀγ “Ζβθ]οη- 
Βἰκί; ψἢο δουΐεὶν ρογοοϊνοὰ {Πδὲ {Π|18 15 ἃ ἤόγτα ο7 οἱξπσ 
ϑογρέιτγο, 808] 1ῃ ταῦ ἃρα διθοηρ ἴῃ6 {6 »ν15ἢ Ποο- 
ἴοτβ, 0 Ψ6Γ6 δοσυβίοιηθα ἰο 4αυοία ΔΥ ροτγίϊοπ οὗ 
ϑογιρίαγα, ΟΥ̓ 50.116 τηοβὲ γϑιηδγκδῦϊα βιι0]αοῖ {πο ΓΟ 
ἰγοδίθα οῃ. ὅδὸ {πμδὲ (Π6 Β6Π86 15 (19: ““Ηᾶνθ γα ποίΐ 
τοδὰ ἴῃ {πΠ6 δοοῖ οὕ οδοσ, ἴῃ (παΐ ρ'δεθε. ψ !οἢ οοη- 
[41η5 [η6 ἀϊδέογῳ ὦ ἐλο διιδῆ, (δὶ (ἀοά 5414,᾿ ἄς. δὸ 
Ἔσομπ.11, 8.1 δά ά, {μα ἴῃ ἃ 5: }118Γ Δ ΏΠΟΣ ἴἢ6 δΔηςὶοηξ 
Οτοοῖκ ογοϊοβ 964 (ο οἷΐοα ΠῸμ ΗΟοΙΘΣ, Δηα β8ο01ὴ6 
ὈΪΠΟῚ δυιζῃογβ οὗ οἰ ΘὈΣΙΥ. 

20. Κύριος εἷς ἐστι. Μεῖκ ΨΘΡῪ ΡΓΟΡΕΤΙ͂Υ 868 ἐλὶσ, 
85 σοπεθυίηρ ἴο {Π6 11] Γαι Ίοη οἵ ἴῃ 6 ἡοϊοιυΐη 
Ῥγθοθρὶ. Εογ γε! σίοη 4065 ηοΐ σοηβῖϑί ἴῃ ΜΟΣΒΙΗΡ- 
Ρίπρ' αηῳ αοά, θυϊ βοπια οσεγέαὶπ 71)εὶξῳ 156. ἴο Ὁ ῥΓο- 
Ῥοβϑά ἴῃ {86 πηἰηά. (ατοί.) [{ σου!ά ποΐ Ὀ6 ἴοο πιυς ἢ 
Ἱπουϊσαίρα οἡ {Ππ6 (θη 11168 παΐ ἔπ Γα 15 θυΐ οη6 σΟοά. 
(ὑγει5.) [Ε ἄρρϑδγῦβ ἴο ἤδλνα θθβϑη [Π6 ρῦγροβθ οἵ (ῃ6ὶσ 
Ἰερ β]αίογ, ἴο ργοιμυϊραία δηπηοηρ; [6 ΡΘΟΡΙΘ [ἢ688 ἴνο 
᾿ηροτγίδηῦ ΔΓΕ οΪ68, 848 (ἢ6 ἰουμπάδίοῃ οὗ (Πδἴ ΓΟ] ΡΊΟυ δ 
σοηβί 0 ἢ6 88 δυςΠογΖοα ἰο ρσίνα πο. ΤΠ6 

᾿ διβι Ψ88, (παῖ (ἢ6 Οοά, οι ΠΟΥ ΕΘ ἴο δάογο, 
νγ88 ἢοῦ ΔΗΥ οἵὁ [Π6 δΔοκυον]εάροα οΡ]Θοί8 οἵ ψουβὶρ 
ἴῃ ἴΠ6 παιϊοηϑ ἀγουηά {ποϑῖη, δΔη ἃ 88 {Πογοίοσγο τὸ Ὀ6 
ἀϊβεϊηρυ 66 διηοηρ (πδ), (16 θΘεἴογ ἴο βεοιτα {ΠἸθ τὴ 
ἀρϑϊηϑί ἸΔοἰδίγυ,) ΌῪ (ἢ6 ρϑου αν πδπ6 ελοναΐ, ὈῪ 
ΠΟ ἢ δίοῃθ, 6 οἤοβα ἴο θ6 Ἰηνοκϑά ὈΥ ἴθ). ΤἘδ 
βοςοηῃᾶ ψ88, [ἢ 6 ὉΠ οὗ π6 ἀϊνίης παίῃγθ, δη ἃ σοη- 
βααυθηιν (ῃδύ Ὧο ρΡτγοϊθηάοι ἀἰνΥ ((ῸΣ 41} οὐδοῦ 
βοάβ ψ6Γ6 ΤΏ ΓΟΪΥ ργαΐθηα θά), ουρῆς ἴο 6 δββοοίᾳιοά 
τ (Π6 ΟἿἹΚ ἴσυς (ὐοά, οΥ δι ψ ἢ Ὠί ἴῃ {Π6 

᾿ ΔαΟΓΔΙΟΠ. 
89. τὸ ἀγαπᾷν ------- θυσιών. ὯΝ οἰδίθ!) ΟΟΟΙΏΡΆΓΟΒ 
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ϑυοοα, ἢ. 49, 2. Ὠχίε ΒΗ. ΕΠΘαΖσοτ; [ΟΠ β6 τ8]0Ὁ δδὲς 
401 ογορϑΐ 6 δα πηόοϑυηδη), ηιὰπι δὶ οἤδεγγοῖ οπίμδβ οὔ- 
Ἰατίρηθ9. Ῥγον. 91, ὃ. 84]. ὅο, 61. 1 δι. 15. Ηοκ, 6. 
1)8μ]..1. Πλεῖον, στοῦ νγν6}} εχ ρ]δίηβ, ργῖμο οἱ ροέξμδι 
Ὀορψα φτϑίυβ. Ἐὰν : 

. 34, γουνεχῶς ἀπεκρίθη. Υ οἰϑίοϊη ρῖνδβ ΧΡ] 65 οὗ 
{ἢ18 ψγογά δῃηὰ νουνεχόντως ἰτοῖη νατίουβ διἰῆοτβ, δηᾶ 
οὗ (6 νΘΓῪ ταγά ἰογηὶ ἔχοντως νοῦν, ἔγοιη ΡΪαί. 8, 
810. ο. ᾿ 

,.84. οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, δ8ὲ- 
δα ὰ ὁδὸν. ΟΥ̓ {μοβὲὸ ψῇο ἢν ποί γϑοοϊνοά {88 
Κιῃράοιῃ οὗ οά {ποῖ ἃτθ τῶδυ ἀδρβγοθδ, δι οῃρ; 
ΜὨο δαὶ 15 ποΐ δ γοεονθα ἴγομι (6 Κιηράοιῃ 
οἷ 18 σοιηροβοα οὗ ἰοβ6 μϑίβοηϑ Ὑ|16 οοιρτο- 
Βοηά (86 Βυπὶ οὗ ρίαν δηα ἄρρῦονϑ οὗ 1. δοβοοίζθη 
(δ.9 ἜΧρΙαἰη5 1, ““Ῥαγαπ εἰὉϊ ἀθοβί, φαίη (ΟἨγιβτὶν 
Δ. ἤστὶ αιιθ88. Νδιη 15 ΠΟ δγαΐ ο]ιβπιοαϊ Ῥηδγὶν 
88ε 8, 4υἱ ουϊαπι δχίθγηϊιπι ἱπίογηο ργϑίδγοθαίϊ, δὖΐ 
οὐϊυαμι Βοιμίησμι Ρ]Ε οἰ ογαΠ 4118. ᾿πβογογα νοἰθυδΐ; 
δ0α τρο(ὸ ροί8 ἴἢ (4100. βοη(οῦαϊ. - Αἴφυϊ νϑγοὸ ἢοϑ 
ΟἨγϑίμ8 βοενδίοσ δηγδῦδῖ, γορῆοαις 810 δρίοβ οἵ 
ἀϑπϑαν 6856 Ἰυά!οαραῖ.᾽ [ἢ Ππϑἰγαιίοη οὗὨ {}}18, 

δἰϑίθι σοι ρᾶγο8 (ἢ6΄ 10] ] ον ηρ χα βίον ἰσδδιι]- 
{0} Ρ οἵ ΡΠ]. Ζυά, ἀ6 Αχείουϊι. Τ. 1. Ρ. 827, 
160. «. εἰσὶ δ᾽ οἱ πάντα κάλων εὐσεβείας ἀνασείσαντες 
ἐνορμίϑεσθαι τοῖς λιμεσιν αὐτῆς ταχυνμαυτοῦντες ἐσπού- 
δασαν, κἄπειτ᾽ οὐ μακρὰν ἀφεστηκότων, ἀλλ᾽ ἤδη μεὰς 
λόντων προσίσχειν, αἰῷνίδιον ἐξεναντίας κατάῤῥαιγεν 
πνεῦμα πλῃσίον εὐθυδρομφῦν τὸ σκάφος ἀνέωδεν, ὡς 
ὑποκεῖραι, πολλὰ τῶν πρὸς εὐπλοίαν συνεργούντων. 
. 98. Ματκ ομ8 (ἢ6 ἰοης ἀϊβοοιτρο οὗ (ἰδ εῖϑὲ ἴῃ 
Μαιιῃ. 48, 1--- 80. μη πον ἔγοιη 838. ἰο 44. [Ὁ]]ονν8 
ΤΛΙΚο φ0, 4.73 --ΟἹ, 4. : ᾿ ᾿ : ’ 

.98. θελόντων ἐν στρλαῖς περιπατεῖν. ΤΠΘ στολὴ νυ δ8 
ἃ ζοιιηθηΐ Πρϑοθησιῃς ἴο 16 δηοἾθ5, ψογῃ,1η (Π6 Εδδῖ, 
ὈΥ ΡαΓβοῃΒ σ ὁἰϑιἰησοῃ ; 6Χχ. χτ. Κίηρβ (1 Ῥαγὰὶ 16, 
47, ζοη, 8, 6.) Ῥριίοϑβίβ (8 Ἐδβή. 1, 1. ὅ, 81.) δηᾷ 
ΠοΟΠΟΙΓΑΌΪ6 ρουβοηβ. δα Χρη. Ουὐσγ. 1, 4, 26. 4,4. 1. 
μια 15, Φ4. ὅε9 Βδρῃοὶ, Μιυμῖι, Ὑ οἴ5.. οἡ {{|8 
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μἶαςο, δηὰ Εδυγαγ. ἀδ τὸ νοϑί.. 8, 24. Τἤδβ6 στολαὶ 
μρτὰ ἐν πτες Ὀγ {Π8 1 γοΓ οὗ ([πΠ6 ῬὨδτβαῖοδὶ βρὲ: 
(Κυπ.) » τ 
,. 88. ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, [δι 18 1η (Ὦρ ΡῈ] Ο 
Ϊαροβ: ψῇϊοῖι βίσηϊβοδίϊοῃ ἰ8. {Πβέγαίθ 4, Ὀγ. 5.68}, 
ΘΧς 110 (ΓΪΥ. γοιχλγῖεβ, (Ὠδι τῆς τρδαϊηρ οὐ ἐἢ6 (οαῦς 

(ἴδῃϊ. ε. τ. πλατείαις, 186. ἃ ΘΓ ρσίοββ. 106 τοῦ 
836 ΘΧργοβϑίοη οσοι 8 ἴῃ Ὠίον, Η4]. 1, 264. 4, ἐν 
ταῖς ἀγοραῖς, ΜὮΘΓΟ (ἤστ 8 0 γΓϑδβϑοη ἴοσ (ὐθ δηλ 
δη8 ϑγίθυτρ, ἴο σθη)δοίῃΓθ ε. τὸ ἀγυιῖ.  ὁὃοφ. 

. 40. ᾿κατεσθίαντες τὰς οἰκίας τῶν χηρών, ἀσνοτβῃῖοθ 
νι ἀπδγιπι δοπα, Ορ65 ; ἃ8 ἴΠ086 ΡΘΙΒΟΠΒ ΠΠ ΘΕ ΟΗΘΩ ἐπ 
4 Ἔμω, 8, 6. Τα ἔδηηλ! 6 βεχ, 89 ὈρΙἢρ ΠΊΟΓΘ ΡΓΟΠΘ 10. 
δὲ: ΒΟΓΘ ΙΟΏ, 80 [168 ΠΊΟΓΘ Ορβῃ. ἴ0 διιοίι ἢ κα ἔγαιθϑ. 
Τῆδι (ἢ 8 τννᾶ8 4026 (ο τυἱάοιυδ, Ὑ Ὠοτ 1Π6 Ὠινηο 1 ὃν. 
τοσοιπιρηδοα (ἤδη ἴο ἀρφδηά, ταί. ἐθδῃ ῥ᾽ πάρι, 
1ῃηογθαβοα {π61]Ὁ σοπάσιηηδίοη. (ατοῖ,.) 

40. προφάσει μακρὰ προσεινχόμιενφι" ἰὶ. 6. εἰς πρόφασιν 
γα δὲ 80 ἽἍπτο, ὡ ϑοίδηι σὺ ἰδϊ δοιμΐποα 
ἢοῃρϑίδβ αιιϑβόδῃηῃ οδιιϑᾶ8 ργοίθηαθυθ 8800 4010 18. 
αυδρίιση ἐποίδηι, (Οατοῖ.) Οπ ἰῃ6 ἐεηψέλ οὗ. (Δα 
ΡΓΆΥΘΓΒ 866 ἐπ6 ηοία οἡ Μεαΐίι. 48, 14. τ π δ 

41. γαξϑοφυλάκιον. Α μοτά, ϑολγοοὶν ἰο ΡῈ [αυδά; 
οὔξ οὔτης Ν. Τ.΄ ἜἽχοαρὲὶ ἰῃ τπ6 δορί. δηά Ψοβερῇυδ. 
ΤΡ γαϑα (ψὨϊσἢ 5, ρση!Ηε8 τ ἢ 65), 15. ὈῪ Βγίβϑβοη ἐδ 
Ἀρη. Ῥογβ. 1, 181, ἀογινοί ἔγοπι [ἢ6. Ῥαγβίδῃ. Ὕ“ςὋ’: 

42. λεπτὰ δύο, ἀπὸ Ὠπουϊοβ. Α Ὑὑογὺ ταϊηπέα: 
οοίῃ, (ἢ 6 8} οὔδ φμαάγαης, οὐ [Ἀγ Πρ. [Γ 18 ἴῃ ΟἿΓ᾽ 
σοϊμτηοῃ ἰγϑη δι] 0 τοπάἀθγθα σεέε, ψς ἢ (ὈΥ ἘΠ 6 
Μ4}7}, σομη68 ἔγοηι νιεϊεπέο, δΔη {αγέλϊηρ ἴτοτα 2 ων- 
ἐῤίπρ, ζοτιαϑὰ δίϊμογ (Π6 ἰαγϑιίοη οἵ φμαάγαπδ. [Ιι 15, 
Πονγανογ, ΟὗἁἮ ἸΏΟΓΘ σΟΠΒΘαΊΘησΘ 0 τϑῃάγκ, (ἢδὲ (ἢ: 
νγ 85 (Π6 σηιαίίοεέ οδγιηρ ψῃϊοῃ οουἹά ΡῈ γϑοοϊνοᾷ 
ἰηΐο 6 (ΓΘΆϑΕΓΥ. 566 δοῃοοίίρ. Ηογ. ΗΘ. 260. ψῆο 
οἰἴοα Βᾶνβ Βαὶϊδγα, [οἱ], 10,.2. , 

48. λέγω ὑμῖν. 6805 5414 [ἢ15 ἴο 6 πὶ ἀραγέ, Ὀ6- 
σϑυ86 ἰἃ ψᾶβϑ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ (δαί [Π6 ΘΟ, ΟΥ {π6 
πγδίδῃέεγβ, ΒΒο ἃ μοδγ 8. Βυῖ 8 νδῃηρά ἐὸ (ἀ«Πἢ 
ἷ5 ἀἰβοῖρ᾽68 πιιδί 835 {Π6 ἴΓὰς Θδιἐεηδίίου Οὗ ΘΓΆΙΕΥ ᾿ 
ψἢ Οοά, δηὰ {π6 ᾿πιαίοτβ οὐ Οοά. (Οτοί.) 
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48. πλεῖον πάντων βέβληκε. ϑ᾽ιη᾽ 86η 6 Π668 4Γ6 
Ργοάυσσα Ὀγ δΥείβίει, ἔγοη Χϑη. ἔχρα. Οὐχὶ 7. οὐ 
γὰρ ὃ ἀριθμὸς ὁρίξδων ἐστὶ τὸ πολὺ καὶ ὀλίγον, ἀλλ᾽ ἡ 
ὕναμις τοῦ τε ἀποδιδόντος, καὶ τοῦ λαμβάνοντος. ΑτίΙϑιοί. 

Ετῃιο. 4, . κατὰ τὴν οὐσίαν ἡ ἐλευθεριότης λέγεται, οὗ 
γὰρ ἐν τῷ πλήθει τῶν δίδομένων τὸ ἔλευθέριον, ἀλλ᾽ ἐν 
τῇ τοῦ διδόντος ἔξει, αὕτη δὲ κατὰ τὴν οὐσίαν δίδωξιν. 
Ουθὲν δὲ κωλύει ἐλευθεριώτερον εἶναι τὸν τὰ ἐλάττω 
διδόντα, ἐὰν ἀπὸ ἔλαττόνων διδῶώ. 108. Α. 6, 7, 4. 
πενίας ἤδιον τὴν τιμὴν, ἢ παρὰ τῶν πλουσιωτάτων 
δεξιοται. Χοη. Μοι. ϑοογαῖ. 1. θυσίας δὲ θύων 
μικρὰς ἀπὸ μικρῶν οὐδὲν ἡγεῖτο μειοῦσθαι τῶν ἀπὸ 
πολλῴών καὶ μεγάλων πολλὰ καὶ μεγάλα θύοντων---- 
ἐπαινετὴς δ᾽ ἦν καὶ τοῦ ἔπους τούτου' καδδύναμιν δ᾽ 
ἔρδειν ερ' ἀθανάτοισι θέοισι. 866 ὅδηες. ἀ6 Βεποῖ, 1, 8. 
Με. ΒυϊκΊον σοιρᾶγεβ Ονὶὰ ἀς Ροηίο. 8, 4. Ὠρδηϊᾳὰθ 
ΟΡῚᾺΒ --- θονθ. δανογαὶ βι 118 Γ Ρ485Δρ6 5 ἅτ ργοάιυσοά 
ἴτοιι {πὸ 76 ν ἰϑῃ νγὶΐογβ, θν ϑοῃοορίίρσ. Ηοιν. ΗςὈ. Ὧ)πὰ 
ΟΠ ο 4, ᾶρ. Μεηβοῆ. Ρ. 126. 1 δαἀ ἰῃε ἔο!]Ποντηρ οὔ- 
ϑΟΓν δ οη ἔγοιῃ ᾿γείβίθιίη. “ἴα ἰϑαγῃ ἔτοηι 6 ἰγδὰ- 
[186 ἀδ 81.115, 18. {πὶ ἰῇ (ῃῆ6 ψοιγθηβ οουγί {{Ἰ6 6 
Ψ6Γ6 σογίδίη γοοθρίβοϊθβ δρργοργιαϊθά ἔογ σοίηβ, ψ ἢ ἢ 
γοῦν {Π6ῚῚ ἴογπ Ψ6ΓΘ οΔ]]6α ἰγυηροίϑβ, ἴσο ἢ θησθο, 
ΤΠΧ66 {ἰπ268 ἃ ΥΘΆΓ, ι μεοΐοσα εἰς (ἢγθ ἔδβϑινα β, 
ΙΏΟΠΘΥ Μ48 ργθβϑθηίθα ἴο {{πῸ ἰΓΘΆΘΌΓΣΥ ΤοΔ]6ὦ Ο(ογθδῃ ; 
1 ννὰ8 Θχρϑηδθά ἴον. 1ἢ6 νᾶγίοιϑβ 868 οἵ [Π6 το ρ]6, 
56 ἢ 848 5Δ0Ὑἔςσαβ, οἱἱ, ψῖΠ6, ἰποΘη86, ν88685, ροἰάδῃ 
Ρἱαΐοβ, ἰο ἀδοογδῖθ {πὸ βδῃοίι μη βαποίογαπ), δηά ἴὸσ 
ψοοά, (ν᾽ εἰ5.) 

44. περισσεύοντος, ΤΩΔΩΥ ΜΆ. τοδὰ περισσεύματον, 
Ὀυΐϊ {Π6 σοπηπηοη τοδαϊηρ 185 ΠΟΘ ἈρΊΘΘΔΌ]8 ἴο 116 
ἀδᾶρο οὔ μ6 "α8ῖ Οτσεοκ νγι(θγβ. 

ἐ 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠΠ]Π. 

Μαικ, ἴτοηῃΒ ἐπθ 18ὲ ἰο {π6 ϑ2η4 νοιβο, ἕο! ον 5 
ΟΜδβ. 44, 1---86. δηά Τὰκο 21, δ. 5664. δυϊ Πα 1ς 
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τη υςἢ τπογα γιοῦ, Οη {Π18 (μαρίον 866 ἴῃ6 ἢοξθ οἡ 
ΜαίΠ. 94. 
ΟΨΈΕΡΙΒΕ 1. ποταποὶ λίθοι. Ὑἤ686, ἔξ Δρρθᾶδγβ ἔγοπι 
.ο5. Δπί. [δὅ, 11, 8. σοῃϑἰβίοἀὰ οὗἩἨὨ να ἔτθο βίοῃρ, 
τυδηϊγ-ῆνο ομδὲέα ἴῃ ἰδησίῃ, δηὰ ἔνοῖνα ἴῃ Ὀγοαάίῃ. 
ΠΟΥ ἅγ 1Π8 ἀφϑογίθοα ὈΥ 2086ρῃ. Απί, 15, 11. 
δ 702. 1. εἰ 8644. ἀπετιχιδε --- ταῖς πέτραις μολίβδω 
ἐδεμέναις πρὸς ἀλλήλας --- ὥστε ἄπορον (ἐμεπιαη6)} 

εἶναι τὸ τε μέγεθος τῆς οἰκοδομῆς καὶ τὸ ὕψος τετραγώνου 
γενομένης, ὡς τὰ μὲν μεγέθη τῶν λίθων ἀπὸ μεταΐπου 
κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ὁρᾶσθαι, τὰ δ᾽ ἐντος σιδήρῳ διησ- 
φαλισμένα συνέχειν τὰς ἀρμογὰς ἀκινήτους παντὶ χρόμῳ. 
Ἴποη (ὉΠ]ον 8 ἃ ἀσδβοτρίιοη οὗἉὨ {Π6 (δι 016. 188 
Ῥτγοαϊρίουβ βέοηθϑ δι ρου θά Ὀγ {Π|6 ἀπο ηἴ8, [ΒΘ Ρ6 ̓ φ 
ἃ τοι  ΚᾺ]6 Θχϑιρὶθ ἴῃ 208. 1008. ψἤΠΘΓΘ, βρθακίηρ' 
οὗ {6 ρίϑγ, ἀπ διγδίος. ἰονϑῦ, 6 βᾶὺ9: ὧν ἦσαν οἱ 
πλεῖστοι μῆκος ποδῶν πεντήκοντα, βάθος ἐννέα, εὖρος 
δέκα τίνες δὲ καὶ μειϑού.Ἐ ον 

11. μελετᾶτε. ΤῊ18 ψοτγά 15 οἴθη βαϊά οὗ δὴ οἷδθο- 
Ταῖθ ΟΥΓΔΤΟΠ, 88 Ορροβθαὰ ἴο 8ῃ δχἰθιηρογΔ 60.018 ΟΠ δ. 
Τὸ {Π6 ἀδοἸαπηδίίοηϑ, Γῃιογ οἰδηβ ἡ γο σα] ]ο μέλεται. 
ΟΥ̓ (15, παπλθγοιιϑ Ἔχϑιρ [65 ἃγ ῥγοψυσθὰ ΡΥ ὕοί-: 
βί61η. 

Ὁ ΜυςΒ [88 Ὀδθη βαὰ οἵ Οοίδὶς τοοίδβ δανίηρ θϑὲπ ξοστμθὰ ἰῃ 
ἰπη!δύοη οὗ ρίδοεβ οὗ Ὠτυϊάϊςδὶ δὰ οἰδες Ὠίνίηα νογεπὲρ, ἴῃ 186 
τυϑοαῖς ονετοδισῃοὰ ὈΥ ὈΥΒΏΟΝΕ5 ΟὗἩἨ ἔγθεβ. ΤῊϊΐβ 18 οοπῆσιηθά Ὦγ 
Ῥαδυδβη. 10, 5, 8. ψῆο, δρϑακίηρ οὗ [π6 ἤγβι ἰθαιρ]6 οἵ δ ]ρἢϊ, βαγϑ, 
(δὲ 11 γγ88 ΟΠἿΥ ἃ σἤδρδὶ τϑάθ οὔ 6 Ῥτδῆσῆοβ οὗ ἰαυτοὶ στον ηρ᾽ 
ΔΟαΡ ἐπ ἰδιηρ6. 1 ββῃου]ὰ σγδίῃον οοπ͵δοίυγε, ἴμδὲ 1 τᾶβ σ08- 
διγυσὶοα εἴλον [6 τβηῃοῦ οὗ [1:6 δϑγὶν (οίδῃιο ἔθ ρ]68, [Π6 τοαζέε, 
Βεαίῃρ; ἐοτπιθὰ ὈΥ [6 ἔγιηῖκβ οὗ ἔγθθβ, δῃά {86 γον [6 ὄγαπολες 
Γαΐ} ἀγασ ονοῦ δηὰ πιδάβ ἴο τηθοῖ. ὙΠΟ ΔΓ ἔγαοοθβ οὗἉ ἐΐ8 
αἶδὸ, ἴῃ ἃ ΨΘΡΥ δποίθης Εργριίδη δι ἀΐηρ ἀεβουι θεὰ Ὁ Ηετγοάοε. 
2, 170. παστὰς λιθένη μεγάλη, καὶ ἠσκημένη στύλοισι αὐ κἰνως τὰ 
δένδρεα μεμιμηβμένοισι, Θν] ΘΠ ἰπ ᾿ἰπ! δι οη οὐἁἨ (Π6 αὔονα νῦν 
δηοίθηξ [6ΠΊρ0165 οἵ ἴτθθβ. Ηδτγοῦθοί. 5, 119, 9. ἐς Διὸς Στρατίον 
ἵερον μέγα τε καὶ ἄγιον ἄλσος πλατανίστων. 80 ΜῈ ΠΙΔΥ͂ πο Γ: 
βίαπά [6 ψουβῆρ οὗ τῃ6 αγουφςὲ ἴ 1πΠ6 ΟἹὰ Τεβίδιηθηῖ. ἴξς ἢδ8 
Ῥθϑὴ βεϊὰ τπὰς [Π6 Αποϊθηῖϊ8 ψουθ ἱρμογδηῖΐ οὐὨ (86 γί οὗ δμ]άϊῃ 
στοῆεβ; Ὀμι 1ἢϊδ ᾽5 τοξαϊρα θγ Ῥτγοοορ, 180, δ. 
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.. 10. ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι---θλίψις. ΤΟ εἶπαν 18 
αβογ θεὰ τῃ6 (πηρ ἄοπα ἴῃ {{π|6 ; 88 ἰῃ 2 ὅδῃ). 8, 1. 
ᾳ. ἀ. Τθγα Μ1]} Ὀ6 σοπε πιο σαἰαπη ἐγ, ΟὟΘ οΔἰ ΑΓ 
ϑυοσοοάρά ὈΥ δηοίπον. (᾽ εἰ8. δηὰ Κυπηοεί.) 
. 848. τῆς ᾧὥραφ οὐδεὶς οἶδεν (οὐδὲ οἱ ἄγγελοι οἱ ἐν οὐρανῷ, 
αὐδὲ ὁ φίὸς). δίῃσα 1Π686 ψογάβ, ὈῚ ψὨῃϊοῖ ἃ Κηον,- 
Ἰεάρα οὗ [Π6 ῥγεςῖβα ρογιοά οὔ {πε ἀδβιγσυσίοη οὗ 46- 
τυ δῶ θαι δὺ {86 ἢπαὶ μιάριηθηΐ 19 ἀδθηϊθα (ὁ 1ῃ6 ὅοηῃ 
οἵ θον δθεῖα ἰο ἀοίταοϊ ἔγοων {Π6 αἀἰρβη!ν δηά ν]8- 
ἄσι οὗ. οὔν' ϑανίοιισ, {πΠ6 Ὺ πανα θθθη Ὀγ.βοπιθ, (ροίῃ 
διείδηξ δορά τηοάδγη ΤΠ οοϊορί88,) βιροοῖεα οὗὨ μᾶν- 
ἵηᾳ ὈδφΏ ἔριϑίθα ἴῃ ὈΥ ἴῃ6 Ατίδηβ. δο Αταθγοβίιβ 
6 ΕἸὰμ 8,.8. ““γείεγος αι οὶ (οάϊοθ8 ποὴ μᾶροηΐ, 
σμοά τιον ΕἸ μδ δορὶ. δεά πο τϊσγυτ, δὶ εἰ ἢος ἔδ]- 
βατιηΐ, 411 δογρίυγαβ Ἰηζογροίανογο αἰνὶηδβ." Αηά, 
οἵ ἐ6 τηοάεγη ΤὨρθο]ορίδηβ), ὑγ Ηυοσ δηά οἰμοσβ. 
Βυῖ {Ποὶν σοηυ θη 688 ἴ85 Ὀθ θη βδιἰϑίδοίογ Υ ρῥγονϑὰ 
Ὀγ Ο]485, Μογε, Ηδοκβραη, Μ|Π], δῃὰ τὭϑηυ ΠΟΓΟ. 
ἴ6 ψογάβ ὅτ ᾿πάἀθθά ἴοιιπα ἰῃ αἰπιοϑὲ Ἔνεῖν Μδ. 

δέν ἤᾶνο ρῥίαςθ τη 1Π6 δησίθηΐ νϑυβοῃβ, δηὶ οἰζδίοηΒ 
οὗ {π6 δίβεγβ. [Ὁ ἴοο (88 ΜΗ] βυρσρεβίβ) (πεν δὰ 
ρθη ἰπϑεγίθα ὈΥ ἰβοβθ ἤδγείίοβ, 10 πιυδὺ ἤᾶνα ἢ 8Ρ- 
Ροηδά ἔπδαῖ {Π6 ρΡοβέ- ΝΊσθηθ Εδίῃϑῦβ, ἴἢ Π61Ὁ σοῃ- 
πηυλ! σοηΐξοδβί8 ἢ ἰπ6 Ατίδηβ, σου Ἱὰ πανθ τηθη- 
[ἰοπρἀ 11. ὙΠογοίογο [Π|8 οχρϑάϊθηϊ ἴο για τι8 οὗ [Π6 
ἀἠ που Ὑ πλυϑὲ οὶ θ6 ἱπουρδῖ οὐ Νεῖίποῦ (48 ΙΓ 
ΒΆγ5) Μ1} 1Κὲ 6 ΠοΟδδδαγν ἰὸ ομέ ἐδα ἀποέ, βίῃοε 1 
ΤΔΥ Ὀ6 μηέϊοά. ΓΠΘΓΘ ἢ48, Ιηἀε6α, 66 δοπδίάογς- 
ΔὉ]6 αἀἰνογδιίγ οὐ ορὶηΐοη διιοὴῤρ ἴ[Π6 (Ομ δηϊβίοτβ 
88 ἴο {Π6 ὀχδεῖ τὴ066 οὗ Ἰηἱογρτείϊῃς (π6 ψογάβ, ἴοὺυ 8 
δοιηρίοία δὐοουπὶ οὗ ψῃϊοῦ ἰ πηπδὶ γοΐδυ (ἢ 6 
ἴο διιίοσογ᾽, 5 ΤΠ65. Ἐ. 2, 168. 56 4: δηὰ Φ08. ἰο Οἀνγ- 
Ὠΐοζ, βαηα, Ῥαΐαν. δηά Μάαγκιιϑ, ταίογγοα (ο΄ ἘΥ͂ 
ὙγοἱΓ δηὰά (παδυμηΐοσ, δηὶ Θυδηβιδῆίξ, ὅτο. σοίδεγος 
ἴο ὈΥ Κοεροῖοῦ. Οδίδκ. Δάο. Ῥοβίῆ. Ἂ. 96. ρΡ. 707. 
1 πηιδὶ σοηίοηΐ τυ βο τ ἀοία! Πρ {Π88 ΟΡΙΠΙΟΠΚ 
ΜΙ ΙΟἢ 866 πὶ ἰο ἰἰᾶνθ {6 ργδδίθδί ργοῦδὈ]γ, δηάᾶ 
᾿ανα ὈδδΘη οι γασθα ὈΥ ΔΠΥ σΟΒϑί ΘΓ ]6 ρᾶγὶ οὗ 186 
ΓΙ ΟΙΒ ψῆο ἰἰᾶνο αἰδαοιιθϑδοὰ {Π18 ΚηοίΓῪ ῳυσδίίοῃ, 
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ΜδηΥ δι {ἴθ ὙΠῸ τηδὶπίδίη ὑπαὶ ΟὨΓεῖ ὑγοίθϑθοα 
ἐμαῖ ἢς ἀϊᾷ ποί ἀηοιῖῦ, ἴθ {Π6 56η86 οὐ μα ἀϊὰ ποῖ 
εὐφοίο ΤῸ 'ΒΈΡΕΑΙ, ἰΐ ἰο (61. δο ΤἝΘΟΡΒΥΪ, δηἀ ϑοῦλα 
ΟἰΠΟΥ δηρίθος τ γ 6 Γ8, Δη4 οὗ 86 πιοάδογῃ. οη695 Ροίὰ- 
νἱι8, Ῥαβρίῃ, Αιηϑἰ 5, Μδβδησέ," Βρ. Βι}},. ἀπά γγοῦ. 
φη. Βὰ (8 ορ!πίηη ἢ88 θε6βη τοβιιθε ὃν Μδῖτκ, 
Βαοιθδσά, (Ἰογῖςι, Ηδοκϑρδη, δὰ Ἦ οἱἤ, (η6 ἴδαδὲ οὗ 
με ἤοτ οὔϑογνϑβδ (δι [18 1 εεργοίδίίοσι, 85 1ξ σδηησί 
58ὸαο τϑοοηοίία Ψ ΙΒ {(Π6 οδηάοις οἵ (Ἰγνῖϑέ, ΠΟ 
που ὰ βοϑγοοὶν δάμη δ. ἢ δαινοσαὶ μἤταβοϑ, δύ 
Βειίθεν ἄοα8 1 98} [86 οοπέθαί, πιο ἢ ρ᾿Ἀ ην Βηοω 
ἐπί ἔη {Π|6 νΘΓῪ 86η86 δῖ (Π1|86 Κπον]θᾶρε 15 ἀδηϊοά 
(ο τῇρη βηΠ 4ῃγροἶ8, 80 ἰ8 1ἰ ἀδηϊοᾷ ἰο Ομ γιβέ. Οεδαχε 
τααϊηίδίη {μαᾶΐ (6808, 88 8 1,οραίθ ϑϑηΐ ἔγοιῃ ἷ5 δὰ: 
(λοτ, Ργοίςββϑοα (μδὲ 6 ΠΠΠ86 1 Κποὸνν ησΐ (ἢ 6 ἩὐμοΝ 
Γ 1Π)6 ἀδδίγμςοοη οὗ Φοτγυϑαίθη), θθοδιβ 6 δὰ ἰἐ 
ξοῖ ἰη σοιμῃηδηἋ (0 Τανϑϑὶ ἰξ ἰα οἴἢθιβ. δὸ διτίρεϊ, 
[μεἰρὶ, Βθῆροὶ, διδοκίοιβα, δὰ Ηδιησηομα, ψἢο 
[88 νΘΓῪ )πθ!οἰουϑγ δχρίϑι 8: “Τὸ ρῥγοοίσάθ εἴ 
οὐταβιγ οὗ 6η, δῃά {ο΄ εὔζᾶρα {86} νηοῦ, 
ΟἾγίβὲ 15 ρ᾽εδβϑθά ἴο 6}} (ἄθῖω, (παΐ ἢο ἀϊβροηδδέίοο 
οὗ σοί, οἰτϑγ ὈῪ ἤδη (85 Ὠδῃϊθὶ); αὐ ἢ οἱ, ΟΥ̓, 
ψ ὨΙΡἢ, ὸ τῆ6 Πιρῃοδί, ὈὉγ ἰδ ϑοη οὗ ἔα Ἐν ὁ. 
ἀετοᾷ υΧ (δι ἰὰ Κῃον [ἢ6 {Ππ|608 αὶ (ἢ 6. ΒΕΒΒΟΏΒ ; 
(ἰδ Βρίμρ ἢ ραγε οἵἉ τῆ ργορβείϊς οἷἶοθ, οὐ ψτῦνῆὰ 
{8ς οομηθλίββρῃ οἵ (ἰγίδί ἢἰκηβο! , 85 ἃ Μοβϑίδα, (Ὁ 
φονϑα! (δὲ8 δϑοτθί ἴο ἔδθη).᾽". - ΤΠἷ8 Ὠγροίμοεῖς 8 
Ὀρθῆ τιϑϑὲ ΒΌΪΥ βμρρογίϑα Ὀγ  οἰβίϑιῃ, 1} δὴ εἶδδα: 
Ζ8[6. Ἀῃηοίαἰίοι, ψ Ὠ]οἢ 1 {Πιηκ 1 Ὡ ἀ01γ ἕο ἰαν ΒΘ. 
ἔοτρ πῖγ γεϑάθγϑ ψηπρυΐ αἰἑεταοη. ᾿ς ΠΣ οἱ 
οὐ ὄφῃῃᾳ ΟΠ η Δ(ΟΥΒ 5: Δ20}}7 υπποτείδηαἀ ὈΥ (Πϊ 
εἰν! Ομ γίβε 'ν88 ᾿βῃοτΆης οὗ {δῖ ἄδν δῃά βου, )6- 
οβιδρ ἢ ἀϊὰ ποῖ ρῥίοββο 86 ἘρΊΠΟΥ ἴο τονθδὶ 10. 10 
ἤ, Το 6 {Π18 δθοίηβ ηρΐ γιὰ. “ΕῸΣ 5ίδοθ, ἔροζῃ 
λάδι, δρὰ 1λκρ, δη4 ἔγοια {λ6 888 δηά: ἰμ6 4ουὰ 
6786. οὗ (Πὲ8 οἰδρίεν, 11 (9 τηλῃϊΐεεί [ἢῃ8ὲ ἐμ. δι ]ες, 
ἢφΡδ ἱρβδίβα οὗ 18 (η6 ἀαβίνυσἄφη οἵ «6γκδίδι, πᾶο 
«δῷ ΘΑΒΙγ θα ίθυθ ὑδδὲ ΟὨγδὶ ΜᾺ8Β Ἰρροογαάδί οὗ. ὑδπὲ 
ρκαρὶ [6 οὗ ἐδαὶ ἀοϑίγυς!αη Ηδ πῆο δον 4}} 
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ἔμ6 δνοηίβ ψηΐοῖ ργθοθάθα {παῖ οδίδβίγορθ,, ἰπ (6 
ΝΟΥ ογάθρ 10 σοῦ Θαο ἢ Παρροπθά, ἀϊδιυγῦδηςθδ, 

᾿ ἕδη η6, ΡΘΒΕ ΘηοΘ, οἷν} Ψψαΐ, [Π6 δρργοδοῖ οὗ [ἢ6 
Βοιηδῃ ἃγιΩΥ, ὅς. τὰ 6 [Πθη Ἰρῃογαηΐ οὗ {παξ ἴο 
ψΠ1Οἢ 41} τη686 ονθηῖβ ἰοπἀθἀ 2 [{{ γοὺ ψογο ἴο 85Κ 
ἈΠΥ͂ ΟἿΘ ΠΟΥ͂ ΤΏΔΏΥ 1168 18 (Π6 ἀϊδίδησα ἴγοιη Απὶ- 
βιογάδῃ ἰο [Πγοοῆϊ, ἀπὰ ἢς ΘΓ ἤγθί ἴο Ἔχβϑοῖὶν 46- 
Βογθ6, δηὰ {πεη ϑηυπιογδία 81} (ῃ6 ν]]αρο8 ᾿γίηρ' Ὀ6- 
ἔνθα, βηά {Ποῦ γοβρδοῖνα ἀἰδίδησοβ, 19 10 οΓΘΩΙ- 
ὃ1]6 (δι ψ ἤθη ἢ6 οαπι6 ἴο {Π6 ἰΔϑῖ, 6 νου ἃ δῆβννοεῦ 
σοι (παι Βα Κηεν ποῖ {Π6 ἀϊδίδηςθ ἴσοτῃ [ἢ οὨ6 ΟἸΥ͂ 
ἴο (86 οἵπασ ἢ Αγραίῃ, βίποϑ {π6 ϑογίρίυγθ Βρθᾶκβ ἴῃ 
80 ΘΧδΙἰ6ἀ ἃ βέγαίη οὗ 6515, 88 οἵ ίπι τῇ ΠΟ Πὴ 41} [ἢ 6 
δεογοίβ οἵ {Π6 ΕδίΠΟΓ ἃγα τϑροβϑά, δηδ ψῆο Κύονβ 
ἴλοτο {π8Π Δ}Υ οὗ [Π6 ργορἢρίβ. (Μδίῇ. 11, 27. 7οῆ. 
1, 18. (οἱ. 9, 8.) νν8 ᾶγὸ ψαγγδηϊοά 1ἢ ὑνεϊθνίηρ (δὲ 
ἢ6 Κηοὸν τΠ6 ἀδγ οὗὁἩ 6 ἀδδβιίγιοίίοη οΥΓ Ψε γα θα 
ΤΏΟΓΘ ἜΡΟΒΕΣΤΟΥ {δὴ Πδηΐοὶ, νῆο, μονονογ, (9, 926, 
427.) 8 Ὡοΐ (8 ἴτοῃ ἃ Κηον]οάρο οὐ (ἢ6 (τυῖῇ ς 
ΤΆΟΣΘ ΘΧΔΆΟΙΥ ἴοο {μ8η Φοῃη, ἴο ψῆσθαι [ἢ νψγὰ8 αἰγογ- 
ΜΆΓΩΝ τονοδίοα, (Παΐ (6 726 νὴ τψᾶγ σψου]ὰ ἰ45ἰ τγοα 
γϑδζβ δῃὰ ἃ 4] ἢ, ἃ8 Μὰ 5}}4}} 8366 δὲ {Π6 Αροσδίυρβδ. 
Οιΐνουβ, (Βογοίογο, πηδιηζλϊη (δι (Ἰσιϑί 15. ἤθγα σου- 
ΒΖ ογοα 48 δὸ ὅοη οὗ Οοά β8θηΐ ἰηίο {{|ὸ ψοῦ]ά : δῃά 
ὮΝ τῶθῦ δῃὰ δηροὶβ δ πιοδηΐ ποῖ αν ιὸ απαὶ 
σηφείς, θὰΐ [Π6 »γυρὴοίδ απὰ αηροΐβ ὮΟ ἌΕΓΘ δεπέ 
Δ5 ἸΩΘΒΒΘΏΡΘΙΒ 0 πρῆ, Νον ἰῃἢς οἷος οὗ Ζεραίε. 
τεαυϊγοα ἰδὲ ἢ6 Βῃου] ἃ ΟὨἹῪ ϑρεὰκ ψ δὲ ἢ8 ᾿δ8 ἴῃ 
οοΙΔηά, 1η6 τοϑί οὗ [ἢ6 βϑογοίβ οοϊημ θα ἐο Ὠϊ5 
(4118 ἢ6 πὲ 6 8116 πὶ Ἰροὴ δηαὰ σοποραὶ, 1υ8[ 848 
ΤΟ ἢ 845 1 Ἰ6 ψοσο διιορεοῖδοῦ ᾿σποσδὴϊς οὐ ἰδθηι. 
Τηυ5 δὰ] (( (οσ. 2, 42.) 838γ8 [ῃδ τ κηοιυδ ποέλὲηῃ 
δἰηοης ἴπ6 Οοὐηι δη8β δχοορί Ψ680ὺ8; ποὶ {Πδὲ ἢδ 
ἡ. ηοΐ ἄποιῦ τοσθ, ὩὨδιηθὶυ, ψᾶὶ ἢ6 δά ᾿Ἰεατηθα 
ἔγσγοῃ (86 τηουτἢ οὗ Οὐδιηδὶ οὶ, δηὰ ἔγοπη 149 νϑγίοεβ 
Ῥεσγορσιηδίίοηβ, θὰΐ παι τΠδὶ ΟἾΪΥ ὈοΙοηροα το ἐδα 
οῆοο οὗ Αροβίίϊθ. [πῃ [Π6 δ5ᾶπι|6 βθη86 Οσίβί, ψῆδα 
διὸ νν8ἃ8 45Κ64, ψῇῃϑίθοῦ δἱ ἐλαέ (6 ἢ6 ψουϊά τϑδῦοσο 
ἐἢ6 Κιησάοαι οὗ βγδεὶ, γϑρ] θα : “ὁ [Ὁ 15 ποί νουΓΒ 0 
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Κοον Ἐπδ (ἰη168. δπἃ δοαβοηβ πῆ οι (ἢ6 ἘΔΙΠΟΥ ἢ 88 
Ῥυΐ πο δίβ ρον." Αοςΐ81, 7. 2Ζοῆ. 1δὅ, 16. . δὸ 

 δἶδο ΟΥΒΕΙ ἩΓΙΟΓΒ 5ρ68Κ. Ρίαυΐ, ΜΙΠ|. ΟἸογοϑ. Φ, 
Ὁ, 88. “Τληρθδιη ΘΟΠΊΡΓΙΠΊ68 ροβὲ ἤδο : οἰΐδπι πᾶ, 

ϑεῖ65, Ἠσδοῖυογ 5." Το, Ησδυῖ. 4.,, 4, 26. “Τὰ 
πεϑοΐσ, ἰά φιοί 4εἶα, Ὡζτοῖηο, 81 8818. Εὐυπυοῆ. 4. 4,, 
δὅ4. “ Ὀΐγαιι ἰδοθαπηηθ 8 ργεαϊοθ 9 )ο. Τὰ, ΡοΪ, 
3] Βδρῖ5, Θιυοα 5.8, Π68618. Αρῃ]6]. 2. 46 Μγϑίοσγ. 
1514618. ““Εσοσθ ΠῚ τοῦ], αὐ, αυδηινῖ5 δυά 8, ἱρ- 
ΠΟΓΟΒ ἰϑηθη ὨδΟθ886 οϑί." 4ἍἉ4. ἴΐβγδαε 4, δῷ. “ Ἠδ- 
ΒΡΟΠΑΙΪ δά τη6, 6ἐ ἀϊχίῖ: 46 5ἰρη!8 46 4ι1δ118 π|6 1η- 
(ΘΙ ἸΌρ83, ΘΧ ρᾶγίθ Ῥοϑϑι [10] αἰ σογό : ἀθ νι ἃ δαίΐοται 
ὑχεᾶ ΠΟῊ “1 ηιίϑδιι5 ἀΐσογο ἐϊδὶ, δοα] ποδοῖο.᾽" Ἡσοπ, Η. 
ἴῃ Μοιοῦγ. 94. καὶ τε ἰδὼν μὴ ἰδὼν εἶναι,. καὶ κωφὺῤςΨ 
ἀκούφας, καὶ σιγᾷν. ῬΙαί. Γγοιγρ. Ρ. ὅ2. α. ἀρχιδά. 
μας μεμφομένων τινῶν ἑκαταῖον τὸν σοφιστὴν, ὅτι παρα- 
ληφθεὶς εἰς τὸ συσσίτιον οὐδὲν ἔλεγε, ὁ εἰδὼς, ἔφη, λόγον, 
καὶ καιρὸν οἶδεν. Τη τῆ 84Π16 ΤΙΔΏΠΕΓ [ἢ 6 ΘΟΟ 65818511: 
ὉΔ] ἩΓΠΘΓΒ ᾿πίογργοί {818 βαυίηρ οἵ (ἢ γιϑί, δὅο Αυ- 
συδίη, (ἰεοϑασιιβ, Ῥῃοία5, ΗἸἸαγυ8. [ον (ἢ6 ρ45- 
ΒΆρ68 1 πηυϑὲ τοΐεγ (ἢ 6 τεϑθὺ ἴὸ {6 σοῦ 1{861{.} 
δγοτῃ 0818 ἱπιδεργοίδεοη [{ Ὠδσοβϑατν [ΟἸΐονν8, (Πδὶ 
Ὅ6 τηδὲ Δ π}}0 [Π6 ΒυΡοΓοσΥ οὗ [Π6 Ἐδίθοῦ το {πὸ 
δοη (ο 06 ἱπάϊςαιοά ; οὐ ἐῤὲδ ργηοῖρὶδ, Ὡδίλοῖγ, (Πα 
τῆς ΚΑΙΠΘΓ 18 5 ΡΟΥΙΟΣ ἴο {π6 δοῃ, δῃηά {Π6 θη δῦ ἴοὸ 
{6 βεῦξ. ὅ0 ἰγϑρῆθιβ 2, 48,490. Β 451}, αηα ΑἸῃρἢϊ- 
Ἰοοῆ. Ερ. 891. (866 {Π6 ραθ8αρ68 ἴῃ ὟΥ 618.) ᾿ 
- ὙΠ6 ΟρΙΒίοη τηοϑί σοργα! Υ τηδίηἰδίηοα ΕΥ̓ Τῆδο- 
Ἰορίδῃβ ἰδ, {πδί .068118 8414 (ἢ18 ἴῃ τεβρεςοΐ οὗ δ8 δες" 
"4 Ὠδίυγο, [πδὲ Π6 βροῖζα οὐ ἰ 861 88 ἴη6 βοη οἵ 
δι, (8εὲ6 οὐ Μαίίῃ. 8, 90.) νο 88 Ἰρῃόογδηΐ οὗ 
ἸὭΏΔΗΥ {ππρ8. Τμδί {Π6 αΐνίηα πδίιγα οοῃ]οϊποά 
τι (6 νιαπ ΟΠ γὶϑι «6508 ἱπηρτγοββοὰ θη ἐπα απ 
ταὶ οὗ Οἢ δῖ 9 ονῃ δῇδοι!οη 8, δῃ ἃ 4180 ὩΘΟΘΒΒΑΡΥ 
Κηονίοασα »γὸ ἐοπιρογα ταίξίοηθ, Δ (Πογοΐογο, ἰη 
τεβροεὶ οὗ [ΗΒ δΒυιπηδὴ πδίθσο, δᾶ τῇ {(π6 5ἰδία οὗ 
ὑμαηδίοη ἴὴ Ὑ πιο Ο(ὨγίδΙ '᾿νγ88 βδὴ ρμίδοθά, ἣἢθ νῶν 
Ἰσῃοτϑηΐ οὗἩἨ ϑοιῖπα ἰἴἶῆρθ. 80 Οτοξίυβ, ΟΠ δπιίοσ, 
δι ῖν Οδίδκοσγ, Οβίδηάοσ, Ηβδίηβίυβ, Οδρ6|1ι|8. 
Μυ]ογ, δοῆθυΖογ, Οουδατά, Βρ. Κιάάογ, Μαβοῇ, 

ΨΟΙ.. 11. 1 
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-Βιθηδηάογ, Μοϊάθηδαυεσ. Βιιΐξ πθγ (Θβρθοίδ! Ὁ 
Μυ!]ον, Κιάάογ, δηὰ Μᾶβοἢ) 855 οίοΎν ῥτονο (Πδῖ 
{018 Ἰσπούδηοβ ἀοο5 ποί ἀοσίγαοϊ ἔγοιῃ {6 αἰυέπεέν οὗ 
οὐν ϑανίοιγ. ὙΠΘΥ γοίδγ {}}18 ἱρῃόγᾶποθ ἴο (86 λων 
ζιαν, Ὠλΐυγα οὗἁὨ ΟΠ γιϑί, 85 1 πὸ δὶ νοϊιητδρ  δυὺ- 
τὐϊτ(6ἃ ἰο ἰΐ, {πουρὶν 6 πρσης οἵαν 86 να ἀογινοά 
τι ἔοι (π6 ρ]θηι τ ἀ6 οὗ 8 ἀϊνίη6 πδίυγο. 8ο γΠι- 
Ὦγ, Μαιοκ, Μογο, Ουββοί, Ηδοκβραῃ. ὅεθ Π)οά- 
ἀγίἄροθ. ὕροη {[]5 πιορέ αὐεομξέ ηαδβίίοη 1 ἀἄλγο ποῖ 
νρηΐυγε ἴο ΟΥ̓ Γ δὴ ορίπίσῃ. [πάθρα, Ι( ϑϑοῖη8 ὑθϑὲ 
ἴο ἰμἰῖαί6 ὑπ ργιάθηςα οὗ σογίδίη δηςίθης τγιΐοσϑ. 
ΤΙ, δοηίΐίι8, ἴοσ ἰηβίδηςο, (Ρ. Ηδημηοπα)Ρ : ἡμεῖς δὲ λέ- 

ν ὅτι οὐ δεῖ πάνυ ἀκριβολογεῖν περὶ τούτων δοι γὰρ οὖν 
ΘῊ ὁ σύνοδος (16 (οιηςοὶ! οἵ (Ἰβαϊσθοη) τοιοῦτο ἐσο- 
λυπραγμόνησε δόγμα. Βιιί Αἰτῃουρῇ (ἢ τγίβί, (ϑαγ8 Κοο- 
αἢογ), ἢ ἤθγα ΟἰθαγΥ δῃὰ ροῤϊνεοὶν αββοιίοα, ἰδὲ (0 
ὯΟ τηδῃ 18 οοτημηηϊςαίοα (πΠ6 Κηον]εάρε οὗἉ {Π6 ἀδγ 

᾿ οὗ ιάριηρηίξ, γεῖ ἰἢδγα δνα ἢοΐ ὕδθη ψδηεηρ (Ποδ86 
νῇο ν ἢ δαάδοϊουδ, ποιυμίι υαΐπ, οηάοᾶνοιγβ ἢδνα 
δίγονα ἴο δβοοῖς 1ἴ οιι, δη4 ἀοῆῃο 1. δ'᾽οα οϊ δηὰ 
Κοροδον. ; 

88. Μδγκ οπιϊίβ {{͵π| Ἰοηρ ἀϊδοουγβοθ οὗὁὨἨ Μαιίπον, 
δηα, ἴῃ ἐἰπαἷγ ρ]ασθ, Ἔχ 118, 1η ν. 88---86. ἃ νογῪ 5ῃογὲ 
8588 56. ΟἹ ΠΘΑΙΪΥ {Π6 8826 5ι)εοῖ ψιἢ (Πο86 οἴ 
ΤΥ δεΝ Κυΐποοὶ {ἢ1ηΚ8 (πὶ Μδικ, Ἰῃ ἢΐ8 ἄγοι - 
ἜνΡ6, ἰουππα ΟΠΪΥ [ἢ τουρῖι βκείοθβ οὗ ἴΠ6 ρῥίοίυγα, 
ψ Ὠϊοῇ τη Μαίον 18 δ|16α τρ. 

85. ἀλεκτοροφωνίαφ. Τί6 ἀλεκτοροφωνία ἴδτα ἄο- 
ποΐοβ ἰἢ6 {πϊγὰ ψαϊσῇ οὗ {Π6 ηἰρῆῇϊξ, ἴγοπ 115 [Ππϊ{8, 
1. 6. (ῃ6 ἐσδέ οροπογοιοίηρ, τ ϊοῃ 18. υ80}8}}γ Ππραγὰ 
οαυϊά!βίδηι ιν ᾿εΐνθοη τάπης δηά ἡ το τ 
(Κγρκο.) Βυκίεν οἰῖ658 Ηοτ. δεῖ. 1, 110. 1. δὰ μΆ}}ϊ 
οδηΐαπι σοηϑυ! ον υὐϊἱ οβα ρυ]8δῖ, ὅ0 480 Ψυνοῃαὶ, 
9. ““ Ωυοὰ ἰδηιεῃ δὰ οδπίιπι ρα} Δ ἰδοὶ 1116 βου η- 
ἄμ), Ῥγοχίηι 8 δηΐ6 ἀἴδ πὶ σδΌ ΡΟ βοϊδι." δεο ΕἸβοῖοΣ 
δΡ. Κυϊποο!. ΤΠ ψογὰ ἀ. οσουγβ ἰη ΖΈϑορ. Βαῦ. 44. 
δηὰ Αηπᾶ (οι. ἴῃ υυςδηρθ. ὅρα ἴο {Π]8 μὰ 
{ἢ 6 γα 15 ἃ θθδυ [Ὁ] ραββαρα οἵἉἨ ΓΤΏΘοοειί, 140}]}. 18, 56. 

ε 
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ΓΗΑΡ. ΧιΙν. 

Εκομ (18 οδαρίον ἰο 1θ0--8, Μαγκ δρδίη ἰαἶκοδ 
Μαίίμον (ώ6, 1.---Ἴ8, 8.) 45. 18 συϊάθ, σοιρασίηρ, 
Βονονοσ, [λικθ. (οβθῃηι.) , 

, 8. ἀλάβαστρον. ΑἸΑὈΔΒΙΟΙ 18 ἃ βίοῃα γοιηδγκαθ] α 
ἴον 15 νη! 6688 δηἀ 5πιοοί 685, οὗ ψῇϊοἢ (6 Δη- 
οἰθηΐβ πηδάδ ν8568, 4515, ὅζο. δηὰ ψῇῃ Οὗ 18 80 ἀυςι 1} 6 
8η4 Ρε]]υοἱά, (δὶ 10 18 ΒοΑγο ὶῪ ροϑβϑι υἷα ἰο ἀϊδβίϊη- 
συ βῃ {Π||86 ν4868 ἴγοτῃ (Π086 πδήε οὗ ρ͵α58ὅ. ΒοΒδημι.:; 
0 τοΐϑιβ ίο Ρίϊη. Η. Ν. Ι,. 18, οἢ. 4. , 

. 8. νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς. Οἱ (ἢ 86η86 οὗ (6 
ΜΟΙά πιστ. [Π6γα 88 θ6 6 πο |{π|6 ἀϊδγθηοα οἵ ορί- 
πο. [τηυϑβί οἠγί 81} οοη)εοέωξγαΐ αἰἐογαἐΐοησ οὗ ἰἴα 
ψοΓά, οὐ ἀονἰυαίίοηα ἔγοηι παπιθς ΟΓΓ ρίασοα, ἃ8 Ὀοϊηρ 
ἀρνοϊὰ οὗὨ ρτγοῦβ} γ. Οτοῦμδ, Εγαϑημιβ, Οδιμογᾶ- 
τῖι9, ΒοΖα, [Πγβίηι8, δηὰ ὙΥ οἰδβίθϊη, ἴδκο ἰὑ ἴῸΓ παγάμς 
δρίοαία, 1. 6. ΟΧ 8ρ|.18 ΟΧρΓ6888. Τἢ15 18 80 864, 
ἐμογ {πϊηκ, ὈῪ ἃ βογὶ οὗ "πείαξλοδὶβ οὶ υηΐγοαυσης 1ἢ 
{86 ΟἸαββίςδὶ ψτίογβ, οὐ πίοι [ΠΥ ρῖνε βονοσὰὶ 6χ- 
δα} 68. Βιυιί {Π18 18 πιθγα σοῃ]δοΐαγθ, υηϑυρροτγίοα 
ὈΥ ΔΩΥ δι Βογυ, δηά, ᾿ηΠΔ4664, ἀσβεαῖα οὗ τυ ςἢ ῥγο- 
ὈὨΔΌΙγ, ΟἸΒΟΓΒ, 88 (ὐδδαιιθοη, Ριβοδίοσ, δοιια, 
ΒοΖα, δεμνασίζ, ΕἸΒΟῦΟσ, δηὰ δοῃϊουβηον, ἀσγῖνο ἐξ 
ἔτοιη πίω οΥ πίνω, ποί, δον ανοσ, {Π8. ᾿ἰ γ48 ἀσικ, θὰ. 
ΟὨΪΥ ἴο ΕΧΡΓΘΒΒ ἰ(8 Πυ]αἸγ, δι 1 88 νοῦν ψωμὶ, 6 
ἰϑασγῃ ἔγοιῃ [Ὁ] οβοογ 68 δηά Ρ]ηγ. ΤΠΘΥ δἷβο οἷα 
Τιθυ}1. Ἑοῖος. 2, 2, 7. δὰ 2 5ςἢγ]. ρΡ. 478, σοὶ 
Ιαβί ρᾷβϑαριθ, πονανοῦ, βθθῖηβ υυΐζ {Π{{|6 ἴο 186 Ῥγροβα. 
ΟΙμοῖϑ δρϑίη, 85 Ετγαδβίηυβ, ν᾽ δίδῃ!. (ρ6}]. (δβϑιροῦ,. 
δἰ δ 5108, βολ σογ, ΟἸογίουβ, δυΐοογ, Μάατγοῖκ, Βεοη-. 
561, Κγρκο, Κυϊποορὶ, δηὰ οἵμοῖβ, ἀθγίνα 10 ἴγοῃμ. 
πίστις, δΔηά (ΔΚ6 ἰξ (ο βιρΏ ΠΥ, ρα γε, σεπμῖπο, μπαάμί- 
ἐογαέεά ; ἴοτ {παᾶὶ ἰ ννὰ8 οἴἴδθη δάιυϊδγαϊθά, ἀρρϑδγβ 
ἔγοπι Ρ]ην, Η. Ν. 19, 19. 12. .18,1. δηά Ὠιοβοοσίάοσ 
[, θ0, 7... ΒΒ ορίπίοῃ 18 σοηῆσγιηθα ὈΥ {16 ΔΌΓΒΟΓΙΥ 
οὗ ΤὨΘορἤγΪαςς δηά (π6 Οτθοῖκ Βδίμοβ οἰϊθά 1 δὰι- 
σογ,1, 801, δὰ προη {6 ΨὮΟ]6 1{ 18 (ἢ6 τηοβὲ ρῥγοβά- 
Ὁ]6 οὔθ. Μτσ. ἡΥεβίοῃ οὔβοσνϑβ, [δὲ {6 ρουγίηρ ἐμ 15 

ὌΝ ι 4 
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ΠΟΘ ΡΟ πΊ6 ὉΡΟῚ οἱἱγ ϑανὶ συν 56 6Π|8 ἴῸὸ αν ὈΘοη 
ἴη Ποποὺγ οὗ ἢ 8 δχίγδογαϊημδγυΥ ομδγδοῖοσ. ῬΓΙΏΟΝΘΒ, 
ἴῃ {{π|68 οὗἁ ργοϑρθγ νυ, τ γὰ δηοϊηϊθα ψ ἢ {Π6 πιοϑῖ 
Ῥύδοίου8 δηὰ γδριδηΐ ὁ}5. “Εογ, ἴσο, {πὸ δηδηΐθβ, 
τη Θησηϊε8, Ο 1, ογά, 5.41} ρδγίϑῃ : δα τὰν ΠΟΡῆ 
418 ]1 του Θχαὶί; 1 531}4}} Ὀ6 ἀποιηιοὰ τι τἢ σγθοη οἱ." 
(Ρβη]πι 09, 10.) ἐμαξ ἴ5, Ψ ἢ τΠ8 ἢποϑὲ ρουαπιθ. ΤῆΘ 
το 88 Ἔἐχροπϑῖνο ρογἤηη16 ἰπ 0856 δ ρίοβδηὶ ἰὴ ἴπ Ἐλϑὲ 
(ἴῃς οἵτου οὗ ὀιϊουνῦ ΟΥ̓ ΤΟ565) 15 ΟΥ͂ ἃ ργθδη σοίουγ, ὈΥ 
Πά8 ἃ ρσγθθηϊδ οί. {Ῥεδίοη.) Ετοαι {818 Πανίη 
Βαθὴ ἄοπο πο γο ἤδη οὔςο, (566 Φοπη 19, 8.) 11 ΒΟ ΙῺ 5 
ἴ(ο ᾶνα Ὀ6δη ἃ σαϑέρηι, ἀδπὶρησα 45 δὴ ΠοΠ ΟΣ τῸ 1Π8 
βούβοη ἴὸ ψῇοπὶ 1 85 ρογίοτιηθα. [Ι͂ἢ 1Π6 ἢοδιἤθη 
ὨΔΊΙΟΠϑ, 1 βρη θα δον) Πρ ϑα γσὰ οὐ ἀἰν ἠδ. ῬΙΪΏ. 
Ἐρίϑε. 9, 38. (Μαυκ)απά.) δεα 1π6 ὨοίΒ οὗ [5 (Ἰ]ὸύς 
ἂρ. Ε]51|6γ. 
- 8. συντρίψασα τὸ ἀλάβαστρον. Ἀγ τηϊ8 οΧργοβοίσα 
ὄυντρ. ΤΏΔΏΥ δησίοης Οσπηδηδίοτβ τπουρῃύ ἰΐ 18 
Βγοκόη ἴῃ Ῥίθοαβ; ΜΠΠΟΝ 86 8Π15 ὈΥ̓ ΠῸ ΠΊΕΔΠ8 ὨσΓΕ5- 
ον ΟΡ ἱπἀεο βυ] 406 τὸ {πΠ6 γυΐροβο ἰπιοηἀσά. 
Οἰδουθ, ᾿ποροίογο, ἃ5 Ηδππιὸπά, ΉΒΙΟ ΡΝ, δπᾶ 
Δ άκοβοϊά, χρη, σηακίηρ ἰὲ ἑοσοί εν, ἴὸ ἘΠΠΕῚ ἴο 
ἃ διὰ κἰΔῖ6.ἁ. Βιυῖ ἔγοπι δὶ Π85 ὈΘΘὴ Βα], 6 
ΤΕΥ Ἰδάγηῃ ἐπα ἰ του ὰ ΒοΆΓΓΕἾν Ὠσδὰ τηϊ4. ΟἸΝΟΤΡ, 

Κυρκο, ΜιοἊῆδος, δὰ Βοῆυζ, ὙΠ Ὴ κ5{}}} 1688 
τ Πγ, τάκ ἰδ ἰο ἀδοποῖς ζγέσαης, γηδδὶὴρ ὁλ. 

αὐ τὴΐδ 5 ἃ εἰγου πηείδητδ ποῖ ΨΘΙΎ ὨΘΟΘΒΔΓΥ ἰ6 δα 
ὀνργεϑδεᾶ, ΠΟΥ νεῖν ΘΑΒΪν 10 θὲ Εἰ Πεἰτεα ἤλοπι ἐδ 6. 
γοιὸ; ἴον πὶ ψουἹὰ γοηυίγο ἐντρίβω οτΥ προστρίβω, Ὀὰξ 
ποΐ συντρίῖψ. ὕμοῃ (88 ψΠο]ο, 1 ἀο ἢοΐ Ποδίϊῖα τσ 
δὐβϑοηΐ ἴο {π6 ᾿ηἰούρτείδεοη οἵ Ὀγυβῖυβ απ Ὠὲ δὰ, 
σδιοὴ 15 δήορίεά ὈΥ ϑίασκ, Ἐγβον, Κγοῦβ, Ἐὺ- 
Βοἔἶθτγ, δὰ Κυΐηοο!. ««ορὶς ναβουΐααι σγα-- 
ονΐπὸ ἰῇ δ 0. ΑΡρόγυΐδβ6 δυΐοιη ἀηρπδπίυπι τοοΐὰὲ 
ἀϊοίζον, αὐ οΐδυβο νἱδπὶ δ ἸΔΏΔΠΝΙ ἔδοϊ!, Τασΐο 515- 
δλϑιτὶ οἰδοϊὸ." Ὑπ[ὸ ποτά, σῆϊΐοι δϑοηῖϑ ἴὸ δᾶνδ 
θοδη ἃ υυᾶ δἰ'σπαΐα, “85 Δρργορηϊαϊοα το ἀδηοῦηρ πὸ 
ὁροηϊὴς οὗ οἱἱ 1485, τ(ῃδι Ὀείηρ (ἤθη ἀοηα ὈΥ̓͂ ὈΓΘΑΪ- 
ΠΡ ΟἿ (ἢ6 τὶρ δὰ οὗὁἉ ἴδὰ πδῦγσνν πεοκ, ΠΟ νγὰ8 
“6868 ὉΡ, ἴο ρτγεβόγνο ἴδ παῦά, δῃα ἀδηοίθ 18 ρθ- 
ἨὰΪΠΘΏ688, (45 6 ἰθάγῃ ἔγοπὶ Ρ]ηγ). ἍΠι8 6 ΠΙΔΥ 
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ΘρΡΊΡᾳΓΟ (Π0 Ρἤζανρ ευντρίβειν τὸ ἀλάβαστρον Ὑ11}} (πῖ 
ψ ον 6 ΓΑΠΉ ΙΔ ΓΙ. φηηρίον, ν᾿ ἄρῃ ᾿ς βρθαῖς οὔ ογφρᾶν 
ἡ α δοξίέο ἑοροέδεγ, ΕΙΣ {ῃᾳ ϑγτίας δηὰ ξ  ίρρ, 
δυο ρα [86 ΤηΘΔΡΠΟΓ, ΒΙΠΙΡΙΥ ΒΥ, ΘροΓ 1 ΐ, ἵ. 4. 88 
Ὑ6 580, οροηδά ἰἴα ἤαβὶς Ἐ. ᾿ 
8, εἶχεν, 1. 6. ἐδύνατο, ΤΉΘΗ προέλριβε 15 ἰδ τη 64] 
ἡ! μβέταιοα Βγ δ οἰδιοίπ, Κυρῦβ, αηά Κυρκο. [ε γῇ! 
ἢθ φιιῆῆςίοος ον {Π6 βεμάσηϊ [α ςοηκυϊς 56ἢ]. [6 χ. 

18, ἄνθρωπος, φορυμδ, 580 τῇς (ὐοπιιηρηίαίοτ, ψἢο 
42 Κα οοοσδϑίοῃ ἴο ἡ] }8ιγαῖθ {ῃ6 δθγν}]8 ἠβϑίμσο οὐ (ἰὴ 
οδῆςφ οὗ ςβεγγίηρ ψαίοσ. Α οἰγομῃηβίδῃαβ ποῖ νϑγὺ 
ἈΘΟΘΏΘΘΙΥ (9 δ ἰηδβίφ( οῃ ἤἴθ18, Μίδῃγν 8Γ6 ἴδε [ἢν 
ψοίφυρ σοπϊροίῃταδ τρῆα [Π|8 ρα Γβοῃ ὩΔΥ ἤᾷνθ Ὀ6Ε6Ή, 

138. κερᾷμμον, δοῖ], ἀγγεῖην, ΩΓ σκεῦος, ἃῃ φατίἤθῃ 
ΘΓ μἰίοἢθΡ, οὐ ψῇῆ σῇ Φίου εχαμιμῖὶςβ δῖ μίνθη 
Ρυ Ῥφ βιρίῃ, ὅ,486 ὅ.ἢ}, βχ. ΤΠ εἰ Πῃ5ῖ9 ρρρΉΓῃ 
}η. [ϑίορ. [κοεί. 6, Φ, ὅ8β8, ὁ δὲ κεράμιον ὅλην ἔτεμνμν 
φύτῷῴ, Τῆς βαῖῃθ φ}}1ρ8}8 ργενδὶϊφ ἴη (ῃ8 [81 (Ἶ48- 

68, 88. έᾳ ἴον βεέῥα νηραᾳ, 80 Ψων. 841. 10, 26. 
αἷ]ὰ δοοηϊία ιθυαπίυν ποῤίῥωα, Ὀ]ΩΥ οἴῃ Η}} 

ἈΡ τὰς εἰ] ροΐα. (Ραϊαῖτοι.) οερηιῃμΠἶφγ (Π1ῊἸκ5. [ἢ 
ρργίαίῃ {88} ΣΗΔΏΥ «ἁογῃφαιφχαΐξοα ἰρί ομΐξ Γορη)8 γεϑή 
ῬΡΘΡΒΙΓΡΑ (0 φέγβη ΖΒ ΓΒ 81 τμ6 {π|0 οὗ (ἢς [888 "πὰ 
πὲ (μ6 πῃβϑίο οὗ {18 βη ψαὰῷ οὔρ οὗὨ (4 8ογ. 
ΟΥ̓ βρβέθῃ οοίφραγρο Ηογ, δαί, 8, 10, ὥμο ργαδφηΐς 4ρ- 
Φ8.) Βυς [ἀχηκίοος βεεργι4, [Π4: Ἰοαρίημη τσεγρ 
0 εε οἱ ολανξο. 

. 1, ἀνώγεον---ἐστρωμένον, Δ ὈΡΏΘΥ ΤΟρΙΒ, βιιοἢ 88 
ἄἶἰοϑθ δῖοι [88 θυ ὑυδφ οτ ἘΠ 588 ργθοβα 33 
409 6 (0 νι αἱοὶ φιιε ἀϊμίημ-τοοιηβ, ρμϑηουγῇ, 8π4 οἷο- 
80.0 δῖε δρρἰἰο4. ΤΏ νογὰ ἐφστρωμάνρ», ψ ὮΟ. (Δ ηῃ- 

ο α Ὅγ, Οφπηρθ6}} ἢφ4 ἃ Ὑρευ ὑτ οὶ δρηρίδιίηη. οἱ [ἢἰ8 πογᾷ, ἴῃ 
ΨΉς ἢ, διυϊ ἀβι ἃ ργγθαὶ ἀθα] οἵ ἐγ ῖηρ, ἢα 85 δέει] ἀ ΟΒ ΘΠ 6 ΔρΡῃ9- 
᾿δἷῖα τϑιηβγκ, παπΊοΙΥ, ἐδαῖ γ6 ΤῊΔῪ ΒΕ 946 (Π6 πϑοῖς οἴ ἃ ὍΡΑ 
'οὺ βδρου, υἱίδοιις ορ  ρ τ8θ Ἰίαυον. Ηρ ἐγβηξίβίθ, ὄγοζα 
2λὲ αι, τυνὰ ἴμθη ᾿νρϑιίβερ μμ͵ἰ8 ὉῪ οἠφογνίμρ, [μβὲ 1, τραυίγρά 8ῃ 
ταορηιαρη εἤογὲ το Ὀτὶπα οχῖ (με ορηίεμίβ ; 8 οἰγαυπηδίδπος ψ ἢ, 
ἢδ {δίηκϑ, ουρῖι ποῖ το ρ΄ ᾿ονεγποοκεᾷ, βοίῃβ δὴ δάῤ[είαπαὶ ενΐ- 

ης6 οὗὨ (ἢ ᾿τΤΟΠΙΔΒ᾽ 5 8 τ ἀοίΐῃρ, οβϑιν 6 ἐμ τὰν Βαι 
“φετῆδρο ἰΒεοτρ χαδ ποῖ πιεῖν σγραῖοῦ (905) τεαὠξφὰ ἰὰ ΣΥΝ 
40 οἷνβρει;, ἐ)2. [9 πρρρεῖ 986 οἵ ουὰ Ὠο 168, 



1ι8 8Τ. ΜΑῈΚ, ΟΗΑΡ. ΧΙΥ͂. 

Β61} τθη ἀθγβ ““ σαγροίοά, 88 ἃ γοΐδγθησθ ἴο ργδθρδγα: 
ἴοη οὗ 645, σουςῆθ8, ΟΥ δβοίδ8, Ἴσδγροίβ, ριον, 
δβίοοἑβ, ὅτε. βιοἢ 88 διηοηρ [6 Ογθηΐδὶ δι] 0.5 50. 
ΡἾΥ 1π6 ρῥίαςα οὗ οἰαῖγβ, (4068, «πὰ ᾿πά δϑά αδἰπγοβὶ δὶϊ 
ῖπ6 οὐδοῦ ἔπγηϊίαγα οὗ ἃ τοοπ]. 

19. εἷς καθ᾽ εἷς, π΄ (Π6 ποηγίηδίνα ὈΥ 8Π᾿ ἨΕΌΓΟῪ 
ΘΏΔΙ]}αρο, (ῸΓ καθ᾿ ἕνα, ἃ58 ἴῃ 6 Αἰἰϊο8 ψγῖο, δηά ϑδί. 
Ραυϊ, Ερῆ. ν. 83, 1 (οε. 14, 81. Νοῖ, 48 Ἦ εἰβίοϊ π 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ, η8 εἰ ἀοὶπάδ ὑπιιδ, μη ἃ ἀπ; Ὀὰϊ ΟΧΔΟΙΥ 
δργοοδθῖὶθ (ο οὐν ΕΉρ] 8} Ἰἀϊοι, οὁη6 ὃψ οηθ.0. Οπε 
ὁπ σοιηργο θη 485 [6 τὐλοίδ πυπῖδοσ, 84}} {πὸ Ὑ ψεῖνο: 
1{ 8Β66Π|8, ἰΠογοίογε, βυρογῆμοιβ ἴο δά, 4ηά αποίδεν. 
ῬεγΠΔΡ5, δαν ἐο λΐπι, οπε, απὰ ἐΐδη αποέΐεν, ἴδ 1113 
8Πη0ἃ ΔΠοΙ ΠΟ Γ (ἰ. 6. α ἐλίγά), ἰδ ἱέ 19 Τῃ 186 Οτοοκ, 
ΡΟΓΠΔΡΒ8, εἷς καθ᾽ (1. 6. καὶ εἶτα) εἷς : 88 ἴῃ ογδοο, ἀε- 
πο πιηῖ, ἄδηιο δὲ ἑέοηι ἰπτηι, ἱ. 6. αἰέογωηι. Νατιὶαὶ : 
ἐτρυϊοῖέ ὠπὰ ἀμο8 ἐϊδϑεὶδ, οὐ ὠπα (1. 6. 4][6γ8) ἀἄμοϑ. 
Βυΐ 866 Οτθνίυβ οὐ [(υοἰδη᾿Β δοϊοοϊβι, Ρ. 716, ψἤογα 
ἣθ βᾶγβ8, (πδί καθ᾽ εἷς 15 Ῥυΐ, ΟΥ̓ δὴ ΗΘΌΓΕΟΥ ΘηΔΙΙαρο, 
ἴοΥ καθ’ ἕνα. (Μαγκίδηά.) ᾿ 

920. αὐτοῖς, ἐο ἐΐεηι, 1. 6. ἴο οἤθ οὗἉ {6}, ν!Ζε 9988. 
79ε6805, ἤθη 6 Πδὰ ἀϊρρεοα ἢ]5 8ορ, ραν ἰΐ ἰο 0.88 ; 
ὙΠΙΟἢ νγ48 {Π6 5'ρῃ σίνεη ἴο 2οἢπ, ὈΥῚ ψ ποῖ ἣἢΘ ψτ88 
ἴο Κηον (ἢ6 Ὀοίγαγου. ὍΤῆα ἀϊδοουγθα Ὀοίψεδοη ΟΓ 
ΘΑΝΊΟΌΣ 8δηα Φοἢη, Ρτονίουϑ (ο σίνιηρ τΠ6 Β00, 8 οἴηΐΐ- 
ἰεα ; {86 ΘΉΒΜΕΙ 18 Τοϊδί πο. ΤὍΤΠ8 18 γα 
ἄοηο, 8ηἀ οἴδη σδυβοιῆ βοιηθ ΟὈΒΟΙ ΓΙ Υ. ΓΝ Ἰατιά.) 

80. πρὴὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι. Μκι οΥ̓́, ΓΚο, 
δηά Ψ208η οἱ 1π6 δὶς, Ὀὰϊ ΤΠΘΓΘ 18 ὯὨΟ τῆογο ἄϊβαργοο- 
τηθηΐ διηοηρ (Π6 Ενδηρο  δ8ι85 {πδη {Π6Γα 15 θεέ οθη 
Ἡοτγαοο δηᾶ Ψυνδηδὶ, οη6 οὗὁἨ ΨἤΟΠ βαύ5, “" Β 08}- 
ἴππι| ρ4}}} ;᾽ τ6 οὐἤογ, “ δὰ σδηθιη ρ6}}} βοουπαὶ.᾽ἢ 
Μαγκ βρεβῖβ, ἱπάβϑα, ποσο ἀδβηϊ εἶν, ΡαΓΟΪΎ ἴον 
(88 τπηδηποῖ οὗ (Π6 δηςσιθηίϑ, ΠΟ, ἤθη Π6Ὺ ἐδγῃ1- 
παία ἃ ηἱρῃϊ, σϑΏθγα ἢν τᾶ κα πιθηςοὴ τῆς δευτέροις 
ἀλεκτροφωνίας. ὙΠ ΟΓΘ 18 ἃ ψ6}} Κποσῃ ΟΥΘΘΙς νοσδα 
1Πυ8 ΘΧΡΓΕΒβιηρ {Π6 τηογπηρ᾽ : πρὶν ἢ τὸ δεύτερον ἀλέκ- 
τωρ ἐφθέγγετο. (Ἠε΄η8.)  εἰβίθιη, διηοηρ ΟΥΠΟΓ 
Ῥδββαρθϑ, οἰΐεβ. Ηβδϊοάογ. 7. Ασιβϑιίθηδίῃβ, 1, 24. εἰς 
ἀλεκτρυόνων ὠδὰς. 1 ΟΏρι, 8. περὶ αὐδὰς ἀλεκτρυόνων». 
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ὙΠδοοτ. φ4, 68. ὄρνιθες τρίτον ἄρτι τὸν ἔσχατον ὄρθρον 
ἄειδον. ΑτἰΒίορἢ. ρει. ἴα ΠΡ μὰ Δι' τότ᾽ ἦλθες, 
ὅτε τὸ δεύτερον ἀλεκτρυὼν ἐφθέγξατο. ΓιυςσίΔη. 1). Μοτ. 
4, ἀλλ᾽ ἄπειμι, καὶ γάρ ἤδη τρίτον τοῦτο ἦσεν ἀλεκτρυὼν. 
οι ἢ. 21,1. “ αὺὶϊ οχία ἴῃ ν4π| δη[6 98}}} οδηΐξι!π-- 
ἄοῃεος σδοϊποῦίξ σδπίυπι βεσυηαυπι)"------ ἀοηθο ἴογ- 
εἴιτα σοϑοϊησειι." δ6α ἴῃ6 ποῖο οἡ Μεί(ῃ. 97, 19. 

88. ἐκθαμβεῖσθαι. ὙΠΟ ρτγθροβι οη ἢδ8 ἃ ἐμέθη- 
δίυο ἴοτοο, δηά {{ππῸ Ἔχ ργεβϑίοῃ, ψῃϊοἢ 15 ἃ ΨΘΓῪ ΒίΓοηρ' 
ὁῃΠ6, 18 (π8 Θχρί απο ὈΥ Αἰαγά. ἴῃ ἢϊ8 Ῥαϊποίοσία Ν. 
Ἴαβί. Ρ. 69. ““ δηΐπι|ο οἵ σοῦρογθ ρϑγμογγαϑοογο, βίίο- 
ΗΟ βίῃρογα Ῥογοοὶ!, βίους 1ἢ δι 11ἃ σοὨβιοΓ δι οὔθ, 
δυϊ ἐδὈσΙ!Πἢ δοσοββιι, ἤοῦὶ 8δοϊθσῖ. Α πη θα !δ1]8 νοσϑίι Ὁ 
ΠοΟΥΤΙΡΙδίῖο." “Ἔ 

86. ᾿Αββὰ ὁ πατὴρ. ἼΤΠοΓΘΟ ἢ88 θ6θὴ το γαη. 
οἡ {Ππ686 ψοΟΓάΒ, θυ: τὸ ἢ ΠΠ|6 ρατροβο. ὍΠο βιρίοβε 
οχρ δηδίϊοη 18 ἴπδὲ οὐ δεοῃοοιίροηῃ δηά [ρῃιίοοι, {Π6 
ἰογθογ οὗ ψἤοιῃ οὔβογνοβ, [Πδὲ δἴζον ἰῃ6 Οτϑεκ ἰδη- 
δυᾶρα Ὀαμδη ἰο Ὀ6 ἈΠ] ἴο 1π6 Ψεν8, 1 8 ποῖ 
πηυβιλ] ἰοῦ τπο ἴο ο4}} {πΠ6 88π|6 {πΠ1|πρ ὉῚ {Ψν)ὸ 
Ὠδηι68 δἰ οῆςο6, ὁη6 Ηρῦτγον δηάᾶ [ἢ οἷον ατροῖϊς; δηά 
ἤθηςθ 10 σᾶπ1|6 ἴο 435, ἰδ ἸΏΔΠΥ ῬΘΓΒΟΠΒ ὈΟΙΈ {νῸ 
Ὠδηγθ8, Οτοοῖς δὰ Ηρῦγον. πο ]Ἰαἰίον οὔβογνθϑ, 
{δι 88 {Π6 νογά 18 ϑγγίας, Μαγῖς σης {Πηκ 1 ρέο- 
Ῥογ ίο δηἀ δὴ ἱπέενγνργυθέαξίοη οἵ 1{ ἴοσ [6 Ἰπίογιηγδίοη 
οὗ [5 Θὀἠ416 σοηνοτγίβ; 88 δί. δι] ἀϊά, ψ ἤθη δά: 
ἀγεβδίηρ {6 Βοπιδηδ δῃὰ Οδδθδῃβ. [{ {818 νὶεν οὗ 
{Π6 δυθγ]εοῖ Ὀ6 σοττοςοΐ, 6 βῃου!α ροϊηί, ᾿Αββᾶ, ὁ πα- 
τὴρ, ἰ. 6. ᾿Αββᾶ, ὁ ἔστι μεθερμνευομένον ὁ πατὴρ Οὴ 
1π6 ἐπερογέ οἵ ̓ Αββὰ 1 περὰ ποΐ δηίαγρθ. 1 ψ1}} οὐἱΪν 
Οὔβογνθ, ἰῃδι {Π6ΓΘ 866 8 ΒΟΠΊΘ ΓΟΆΒΟΠ ἴΟ Β|}Ρ00ο868 ιἰ 
0 Ὀ6 οορηδία ΜῈ ἄππα, ἀπφὰ, δηὰ »αρρα. ᾿ 

87. λέγει τῷ Πέτρῳ, Ὦοπὶ ἴ6 ΘΒρΘΟΙΔΠΥ δά γθββεϑ, 
βἴῃσθ ἢ6 δά ἃ β[οῦγί {1π|6 Ὀεΐογε, Ψ ἢ ΘΝΘΣῪ 8886 ν6- 
ταϊϊου, βίγοησὶγ ἀδοϊαγοά, {πὶ ἢς ψοι]α ψ}]ΠΠΡῚΥ 6ἢ- 
ΠΟΌΠΙΟΓ 4} σδἰδη11168, ΠΔΥ, Ἔνθ ἄθδιῃ 1561, νΠΠ 
“68:9. (Κυΐϊη.) Οὔβοινο, ἴοο, ἢ “8118 ἢϊπὶ ποὶ Ῥείδγ 
(. 6. νοοῖ, οοπδέαπέ), Ὀυϊ δίπιοη, (1... Βγιιρ.) 

41. ἀπέχει. Οπ {Π6 ᾿πίογργοίδίίοη οἵ 1185 ψογά 
(ἢδγα 88 Ὀ66η τποῖ ἀἰν θυ βν οὗ ορ᾿πίοῃ ; ̓ ῃϑοιημσΆ, 
{μαι τυλοίο ἐγαςέβ (588γ8 ΚΟΘΟΙ ΘΓ) πᾶνε Ὀδθη ψυίθη 
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οὐ ἰξ Ὀγ βοοίδῃ δῃὰ χρῇ, δηὰ, (1 δᾷ4ά,) δοπιπθὶηα; 
Αμῃᾷ ῃο νοῃάεσ, βίης {6 ρῶγδβα 18 ὙΟῪ οἰ ρείς], 
φῃά, 85 18. υδιιδὶ ἰῃ ψδὲ 15 ἐροκθα ψ ἢ χτφϑι ερίια- 
(ἰοφὴ οὗ πιϊηή, αὐγωρέ, Δ ἰῃογοΐοτο οὐδοωγα. ῃ [5 
Ῥτοροῦ ἴο ϑῃαυΐγθ, που ἢ 10 ψ1}} ποῖ 06 ΘΒΒΥ ἴο ὦθ- 
ἰογημ6, ᾿ἰονν [ἢ]18 ΟἸ]Π10618 τὰδγ Ὀ6 ΦΌΡΡΙ64. 1 δὲ 
ΣΟ] δ το {δέηῖκ ἐπαὶ {πΠ6 6}ΠΠριἰς αἱ τ ογὰ 18 μοΐ καύραφ, 
οἱ ὥρᾳ, 86 Ηειρηοηά δηά τὼν (6}} μι, βἰῃςε {δεῖ 
00] τοαυΐγρ ἀπέχει ἴο Ὀφ ἰδκδῃ ἴῃ 8 βθῆβ ψἢϊοὶ ἰξ 
ΒΟΔΙΟΘΙΪΥ͂ δά πα, πὲ ἐπ ηρ 5866η})5 οὐγέαϊη, (ποιὰ 1Ὲ 
888 βεθῃ {{{1|6 διἰεπαθά ἴο Ὀγ {6 (ὐοπιπιθηίβίοζα,) 
μδπιοῖγ, (πὲ (ἢ6 ψοτὰ 8 απ ἐμιρεγδομαί, δηὰ ῃογρ- 
ἴοτθ Ἧ δὴ βΒοδΟΟΪΥ ὀχρθοΐέ ἰὸ Βηά [Π6 σριμρ[είθ 
ἤγταβθ. Μοχζϑ, ἢοψοϑνοσ, [ἤδη ομο ψογά βθϑιηδ νηΐ» 

Ἠ]Ω, δῃ 1 σοι] ῥγοροδβε ἰο ἢ]] ᾧρ (Πε 6"]ΠΠρεῖ5 δ58: 
τὸ πράγμα ἀπέχει τὸ τέλος. ΤἬ5 ΟΥ̓ ἃ1}} (Π6 ἱπίογργθ» 
ἰΔ(ἰοη8 16 δαϑὲ, 1 {10,18 (αὶ οὗ [6 Π 1611, γο 9 μ8- 
έγα βποιη ϑιμηι παοία εεέ. 'ΓΠουρὮ ᾿6 φήἀφ βυσῇ 8 

ΓΑΡὮΓΑΣΘ 88 δίονβ (ῃδί [6 ἀϊά ποῖ {ΠΥ σοιηργθ- 
ἀπὲ {Π6 ἐνπιρογέ οἵ [6 ρῇγαδβα, ψῇϊοῇ 15 (818: “188 
ΒΙΑΙΓ 18. ςομηθ [0 ἃ (ΘΓ Δ οη ; 1ἴ ἰβ ΘΩΟΌΡὮ ; 11 18 
ἄθῃδ ; 8] 18 ονοσ." δὸ ϑαϊτηδϑιυβ, “" ρεγαοσέμηι 65.." 1 
{πργϑίογο οοῖηο8 ἰο0 [Π6 βῶτη8 δ6ῆξ6 88 ἵκανον ἔστι ἴῃ 
Ταῖκα 92, 88. δηἀ τετέλεσται ἰῃ 7οἢ. 10,80. ΤΡ 
ἐϊοι ταίδιοη 18 8 ΓΟ ΘΙΥ σοηβΓῃεαὰ ὈΥ (ἢ6 δγγίας 
Δηᾷ Ρογεοίδηῃ νογβίοῃδβ, [ἢ 6 Ὑυϊᾳ! δε εὶέ, δα [80 σίορο 
οἵ Ἠδργοἢ. ἀποχρῇν ἐξαρκεῖ, ψ Ὠοἢ ψῷ ἀουθε]688 ἐἰς- 
τἰνοβ τοι [ἢ δηοϊθηΐ ϑοο 889, δηὰ Ὀγ (6 πη ἔγοα) 
ἐς οατ οὶ Οτσθοὶς Τηἰργργοΐοσβ, Τῆρ ρίρβϑ, (τ νὸ 
ἱς τηδὲ Ρ8 σοπῃεϊάἀογοί,) οὐ ἴῃς (οί. (δηΐ, δηὰ βομὴς 
ηἴδοσβ, ΒΊΟΝ δανο ἀπέχει τέλος, ον {16 αἀηέῥγωΐέ 
οὔ {μ8 ἰπιοεργείδοῃ. "ἢ [.48, ἰηάἀορή, Ὀ6θῃ οὔδθο 
Ἐδ [Π6Γθ 1Β ηοΐ βυ ηοίεηΐ αἀμέλογέΐψ ἴοτ ([8 εἰρηϊδοε- 
ἄοη. Βαυΐ βυγεὶγ (060 Οτθοὶς Εδίθοτβ πᾶν 6 β8ὰρ- 
ρΡοβϑὰ οοωροίρηί γυΐροῦ οἵ τῆς ἱπιροτί οὗὁἨ ῬΈΓΆΒΕΒ 18 
ἐμοῖσ ον ἰδησυασρ. Βοβι468, [Π6 ΠΡ ΘΙΓΒΟΠΪ 088 06» 
ΘΏΓΒ, ἴῃ (18 ΝΘΓΥ 86Ώ56, ἰῃ Αηδογ. (ἡ, 48, ὃ8. ἀπκέ- 
χει, βλέτω γὰρ αὐτὴν, οἰϊεα ὈὉγ Οτοί. δηὰ οἴἶΐθ ΓΒ; αἶφο 
1η ΟΥγε!}!]. 1η ρα. 2, 9. (οϊο Ὦγ Ὑ)εῖ8,) ἐμόν φῆσι τὸ 
ἀργύριον καὶ ἐμὰν τὸ χρυσίον" τοῦτ᾽ ἔστιν ἀπέχει, καὶ πατ- 
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λήράηγκαι, καὶ δεδέημαι τῶν τοιούτων οὐδενὸφ. γε πιεςξ 
Ψ ἢ ἤοο ἰη ΤΑρυ]ὰ Ηδεδοϊςοῖ, ρυ]]}8ῃ θεῖ ὉγῪ ΜεΖο- 
οὐ, τρίχα ἴο ἰη δίθρῃ. ΤΠ68. 3068. Α. φἀϊί. ΨΑΙΡΥ. 
ΙΚηον οὗ πὸ οἴδιον {{1ϑ8οδ] οχασνρ]θβ (ἢδξ πανο γοί 
Βόφῃ ρτοάμῃοοδά, Ὀὰΐ ΡΟΓΠΆΒΡΒ ΠΠΟΓΘ ΤΏΔΥ Παιθϑοῦ θ6 
το ν ἢ. ΤΠ θοΐηρ, 1 {81|ηΚ, ἀσςοἀφ ἀν {68 {τ|}6. 
86ΏΦ6, 1 8 βιιγργίβοά {πὲ τῃ6 γεοθης (ὐϑρίθδῃ ἢ })- 
Ἰοϊορ 38, 86 Ηθυμπδη, ΤῊϊ685, Βοίομαρά, Ἀοβοαπυ]- 
Ἰοὺ, δη4 Κυΐποοὶ, βου! ἃ αν ἤθσ δορίθα 90 ἔτιρία 
8δπ ἔλι- [οἰ σῃ θα ἃ 56Ώ86 885 (Π6 [Ὁ] ΟΡ : “ δυρβί, Γ6- 
φαϑδὶ(, Ῥγίευ!, ΘΗ χιθία 8 Βγ]68, ΒΠ9ῸΓ 1116 818] Πιϑὶ, 
411 πὸ πδοίϑῃιϑ ργαν 881: π|ὲ ρΙΟβδι οἱ δἰ οίαν "ἢ, 
- 44. σύσσημον, ἃ δῖρηᾳ)}, 1{ φρο 0 Ὀ6 Δῃ Η6]]6}19- 
τς, οΥΓ΄ Αἰεχεπάτγίβη, πνογὰ : {που ρῇ Ὑ εἰϑέρ1η ς᾽ 68 
ΘΧδι}͵] 65 ἴγοπι Ὠ]04. δὶς, δίταθο, 6η4 ΖΕ ηεδη5 Ρο]}- 
ογοθί. 

. 44. ἀπαγάγετε ἀσφαλῶς. 1 ἧδνε ποιίϊσοῇ ἐι|8 υϑ6 
οὗ ἀσφαλώς ἴῃ Μαίπον. ᾿Ασφ, δε γρίδγθηρο (0 16 
σᾶτα δῃὴή ἀἰϊρορηος ἴο Ὀ6 Φι)]οΥεα [ἢ 186 86, ΖΕ, 
δὸ 'ῃ Αςῖ. 16, 4383. (Π6 164||οὁγ 15 οτάρσοά ἀσφαλῶς τὴν 
ρεῖν, δια Ἰῃ 24, ἀσφαλίξεσθαι 15 804 οὗ ΒΕσΌΓΟΙΥ Κοςῃ» 
Ἰηῦ νὰ υβμθανο . ἃ, ἐακο ᾿ἶπι οὐΥ τιοἱἐὰ ἐλε ερέπιοπέ 
οὐνε απ αἰ φη06, ἦν ἦδ πᾶ δοπιρίμηεϑ νηιαθ εἰγαη ρὲ 
'φοῦρεδ, Ὑδῖ ΔῸΥ (ΟΙΏΠΙΘΒΊΆΓΟΓΕ {ΠῈΚ (πὲ ΨΦυ0Δ 8 
φχροοίφῇ {πᾶΓ [6 γου]ά ἦο δὸ οἡ {8 οοςβϑίοῦ, δηΐ 
ἰ ἀεορδῖν πεηΐ Δηᾷ παηρεά ἈΠΟ , 

δῚ, εἶο τις νεαγίσκος, ΟΥ̓ {Π6 Ὀ]ΘΟΒΔΛΙ͂Ο 1186 οὗἉἨ εἷς 
ΘΧΘΠΊ0Ϊ65 476 ρίνοῃ ὈΥ ἮΝ οἰϑίοι ἴτοῦ ΤΠυογά 68, 
ΑΓϑ ΟΡ δηθα, δά Αντλη. Τῆδ ἤδη5ε δηα σομάιπου 
οΥ (ἢ γοιμῇ δας θφ6οη αἰ σοηυν ἰηνεαβειραίεα. ϑδοιηα 
ΒΑΥ {ἢ 6 νγ͵ὰϑ9 900, ΟΥ «ζ4π|65 (ἢ6 [,ε88β. Απὴ 20 
ἙυθιγηυβΒ. ΤὨῊΘ νδγϑῖυ οὐ ορί πίῃ 18 (βᾶγς Μαχὶζ- 
654) 8 δ1Γὰ ἐν (41 οί Βέηρ σαγίδίη ἐ8η ἢδα καἰὰ οἵ 
486 ρβεδᾶβθ. [)γ. Οὐ θὴ ἐπι η κα [ἢ6 γουπρ τηϑη τδὲ 
8 Βοιβ80 Π6 ΟΠ {Π6 8ροί, ἃἀπα δή οἴκςῃ (014 ἐδς 
αἴοτν αἱ βοηιθ, ὕβοτε διῖ, Μδκ που Βραῦ οὗἉ 11. 
ΤΠ15 Μγ. Μ. (νη Κ8 ροϑοιδίρ, ΒΊΟΝ 15 ΔΒ τι οἷ] 88 οδὴ 
δὲ δεἰ4 οἵ σην οοη)εοίεγα. Τί Π6 Μ85 ποί οὗ {π6 
πυηθοῦ οὐ ἴα “4ροδέξος, Ἰζυιϊηοοὶ ἘΠ ΠΪκα, 15 πηδηϊξρεί, 
8'ς9 ἢ6 τῊ83 ἀϊδοογηρα Ὦγ [Π618 ΒΘ ΠΟῪ δα ἑδκοη 
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βιρθ, βηἃ τνᾶ8 ργοςθθάιηρ ἰῃ 85 σρροϑίίε ἀἰγοοίὶοη, 
ΤΠ18, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, 5668 ϑοΙη6 Ὁ ἢδὲ ὈΓΘοΟΔγΊθι5. Οὐ οοη- 
26εοέμγοθ ἴῃ6 τηοϑί ργορδθῖα 15 ἰἢαὶ οὗ Οτοίέυβ (8 
Ῥγονθά ὃγῪ Μ|οΐ86[18), ῇο βυβροοίβ (πδι {ἢ18 γουζἢ, 
ΓΟυΒοα ἴγοιι β'θρ ΟΥ̓ [Π6 Ὠοΐδ6 οἵ {86 βοϊἀΐθγβ, δὰ 
βϑυἀάσηγ τὺη ἴγοιη βοῖηθ ἔδγιηςπῃοῦδθ ὩΘΆΓ δ. ῃδηά, 
1ῃ ΟΥ̓ΔΘῚ (0 866 Ψψῆδί ννὰ5 (ἢ6 σαι186 οὗἨ {Π|8 Ὁρτγοᾶγ, δά 
(δα 6 {6 ψγ88 1πιθηάίηρ ἴο ἔρον 6808, ἴο 566 
μον [Π6 Αϑλιγ σου]ά ἰογηϊηαία, ἤθη ἢ 88 πηοί Υ͂ 
1Π6 50416Γ8, δηἀ, οἡ {Πδὶγ διζθιηρίημ [0 861ΖΘ ἢ πὶ, ἢ 6 
ἴοοῖ ἰο Νϊριι, Ἰοανίηρ ἢἷ8 σαγπιθηΐ 1η {ποῦ Ὠδηάβ. 
Οτοίυ8, ἴοο, βιιρροβοθθ, ἴῃδι Μδγῖκ γοσοογαϑα {Π6 οἱγ- 
ουπιδίδηςσο, ἰῃ ΟΥ̓ΔΟΓ ἴο δῆσον πὶ (6 5οἰἀΐοιβ ἴη- 
ἰοηάἀοά, ἴῃ σοηβοαθοποα οὗ (Π6 ογάοῦ οὗ ἐν β'δῃῃα- 
ἀτίι, ἴο ἀρργομβοπά (ῃ6 Αροβίῖθβ, ἢ τ ῃοπὶ {ΠΟΥ 
σοπίουπάρα [ἢ158 γουϊἢ, 849 ψ6}} 49 Ψ6580ὺ8. ΤΉ18, ἢον- 
ἜνΟσ, 18 ἰ688 ργοῦδῦ]6θ. Τ|ουρῖὶι {Π158 ᾿ποϊάσης (οὐὔ- 
δοῦνοβ (δρ06}}) γοοογάρἀ ὈγῪ Ματζγῖκ, λυ ἢοΐϊ ΡΟΣ 
οὗ ρτοδί πιοιηδηΐ, [ἴ 15, ἴῃ ΤῊΥ ορίηΐοη, οἢδ οὗ ἰἤο86 
εἰγουϊηβίδηςεβ ψ6 68]}} »ἐοέμγοδοιο, ΜὨϊοἢ, {που ρὶ 1η 
ἃ ΤΊΔΠΏΘΥ ἀποοῃηθοίοα ψιὮ (ἢ βίοσγυ, θῃ]Π νθῃ (86 
Ἠδιταῖνο, δηά δα ἴο 18 σγθα }}γ. [{ πιυϑὲ πᾶνα 
Ὀδοη Ϊδἴθ ἴῃ {Π6 ηἰρῃΐ, ΠΏ, (48 Π845 66 ἢ ΝΘΙῪ ῥγὸ- 
ὈΔΌΪΥ οοη]οοίατεά,) βοπ!θ γουηρ πδη, σψῇοβα Βοιδδ 
ΙΔῪ Ὡθᾶσ {Π6 σαγάθη, "δίηρ γτουβθα οι οὗ βῖδερ ὃγ τῆς 
ποῖβ6 οὗὨ [6 βο  ἀΐθγϑ δηὰ διι)δὰ γεϊζημε ραβδίηρ ὈΥ͂, 
βοι ὉΡ, διϊπιυϊαῖοα ὈΥ συτίοδγ, ψγαρὶ ἢ π|56}} (88 
ΔΒΘΌΘΟΠ δΙΊΡΡΟΒΕΒ) ἴῃ [ἰ6 οἷοί ἰη σοῦ δα παὰ 
66 βἰθορίηρ, δηἀ γδὴ δίϊογ ἤθη. ΤὮΪ8 18 δυο ἢ δῇ 
2ΠηοΙ] ἀοηΐ ἃ8 18 ΨΘΓῪ {ΙΚΟΙΥ ἴ0 αν παρρϑηδά, Ὀυΐϊ πιοϑὲ 
ὉΠΠΙΚοΙν το πᾶνε Ὀθοη ἱηνοηϊοά.. Π6 πιοπείοη οὗ 
{Π686 ἐτῖν!4] οσουγγθησοα (οὔβεγνοθ [,6 (Ἰοτς) οοῦ- 
ἄτγταβ [86 (γα τ οὗἉ {Π6 Πἰδίογν. ΤῊ 6 Ενδηρο δίβ ντὶϊα 
ψ Ποῦ ΔῊΥ βαϊθοίίοη οὗ [ἢο8β6 ὄνθηΐβ ψὨοἢ τϊρῃξ 
Ῥτο)υάίςος {ΠΕ ῚῚ τοδάθγβ ἴῃ ἕδνουν οὗ «6818 ΟΠ γβί, οσ 
ψ πουϊ ἀ]πηοβῦ ΔΎ ἐϑῃήμῃ δεβίονοα οἡ ἢΐ. ΤΠΘΥ 
Σοργοβθηΐ {Π|ηρ8 ἃ8 (ΠΥ 876, ἴῃ [Π6 σο]ουΓΒ οὗ ἰγυΐῇῃ, 
δη 45 {ΠΟῪ Ἤ ε ἴο τ6π| δὲ (6 {{Π|6, ΟΥ ΟἈΠῚ6 
(0 (δεῖς Κηον!εάρο. 
ον 51, περιβεβλημένος σινδόνα. Οἡ {18 ψογά 566 ἰδς 
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Δοία οὐ Μεί(ἢ. 47,59. εἰβίοίη ποτα οἰΐθα Οδ]6 
μὴ γυμνὸς κομιϑέσθω, ἀλλὰ περιβεβλημένος σινδόνα. Απῃά 
Ηετοάϑι. 4, 95. ἣν μὲν ἐν ἱματίῳ ἐνελιξάμενος εὕδη ἢ 
σινδόνι. Ἦδς (8 (αβδυθοη) Ἔχροιπηᾶβ σδεέδ ἀ07"- 
νμέοτγία, δῃα τοίοτ ἰο Ατῃ. 92, 16. Τὸ ψῇῆϊςοῖ 1 δαά 
Ὁ. Κιοῦῆι ἴῃ Τάδτο Βδάϊσυμ (εἰξοα ὈΥ ὅ.ἢ]. 1.5χ.) 
“δΙηἋΟη οδί υεδέϊα ποοίμγηα, αὐ ᾿ηἀπθηΐ ΒΌΡΘΓ 
σδγηθι), ἰδοίδ οχ ἰἴηο. ΤὍΤῆΠ686 βογ οὗ ρσϑγηθηίβ δΓό 
τυ ἢ ἴῃ υ86 διιοηρδί [Π6 Εδδίθγη ὨΘΈΙΟἢ 8, ΘΒ ΘΟ ΔΙ Υ͂ 
ἴῃ {Π6 Βυπιπιοῦ δη δὲ ηἰρῃϊ (πΠ|6. ΨΈΓΥ 8:01} ἴῸ 
{6 πὶ ἀγὸ (ἢ6 δ ρ|6 δηά ἤον!ηρ οἷοα 8 οσῃ δἱ ἴἢ6 

, ῬΓαβοηΐ αἀδΥ ΟΥ̓ (Π6 Μοοῖβ 8δ8η4 Αὐδρ8, οδ᾽ θὰ ΌὈΥ͂ 
{6 Ηνῆδ, ἃ8 6 ἰθᾶγῃ ἔγοπι δδηδιιν, Ροσοοῖκ, ΝΙ6- 
θυΐν, δηά οἴβοιβ. Ὅῆδ γουηρ πηδῃ ἰδ ἢ σινδων ἴῃ 
ἢ Πδηήβ, 88 Φόβερὴ ἀἰά [8 ραγτιηθηϊ ἴῃ [086 οὗ [Π6 
Ἐργριίδη ψομηδηῃ. 50 δ'ινγεβίοπ σοιηρᾶγεβ Ρ] Αγ ἢ Β 
γιι. Τ. 4, 878. οὗ ΤΙθογῖυ8 Οτδσοοῆιβ : ἀντελάβετο 
τις τῶν ἱματίων, ὁ δὲ τὴν τήβεννον ἀφεὶς, καὶ φεύγων ἐν 
τοῖς χίτωσιν ἐσφάλη. ἘΒ΄Βῆορ Ῥοδίοθ (βαγ8 (δρὈ6}}) 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ {18 ἴο ῃᾶνα Ὀθθῇ ἃ (πηϊ]ς, ΟΥ νϑϑίςοδί, 1Π6 
δατιηθηΐ νοτ Ὠδχί {Π|6 5.10, ([ῸΓ 85ῃ1Γ[8, 858 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ 
85 τὰ Ππηᾶρίπα {Π6Π|, ΡΡΘΩΓ ἴο Ὀ6 οὗ 8 ἰαίογ ἠδίθ, 
ὉΠ|688 6 σίνα [πδ΄ δὴ ἴο ἃ ΠΪη6ῃ [υη16 :) θὰ (ἴθ 
ΨΟΓΩΒ 1 σοπηθδοίίοη, περιβεβλημένος ἐπὶ γυμνοῦ, Ἰοδὰ 
15 το τπιηἰς {παῖ {18 νγ88 ἃ ἰΙοοβα οἱοίίι, οαϑί σϑγϑ  ββϑγ 
δρουϊ πα. Τῆα Ὠἰβτογίδη σου πονοῦ ἢδνο δἀἀεά 
ἐπὶ γυμνοῦ Βροδκίηρσ οὗἁἨ Τὴ 6 ἴυῃϊ]ς, ΟΥ, 848 ἷῪὰ σΟΙΠΙΠΙΟΠΪΥ͂ 
ΤΟΉΘΘΓΡ ἴἴ, οοαέ, ψὨϊος γὰ8 Αἰ δ Υ8 ἐπὶ γυμνοῦ, οἶοβα [ὁ 
τὴ6 θοάγ. ΒΥ {{|8, οη [ἢ 6 σΟΠΙΓΑΓΥ, Π6 5Β|9118 68 [Πδὲ 
Π6 πηδη ᾿δ4 ἢΟ {τπη]ς, ΔΠ4 ν)ἷἃ8 σοῃβθα θην ΟὈ]ροὰ 
1ο 8 Κα Πὶβ Ἔβοᾶρα παλοά, ψὨθη {πϑὺ ρυ]]6α ΟΗ͂Σ "18 
Ψ͵ΓΑΡΡΘΙ. 

δὅ1. ἐπὶ γυμνοῦ, βο1]. σώματος. Τ ριοοῖ π45 νψ6]} 
οὈβογνοί, {πᾶ} [ἢ]8 ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΙ 15 (ὁ Ὀ6 ἴἀθη θηιρἠαΐέ- 
οαἰΐν, ἴον ἴἴ 8 ΝΘΓῪ 0.80.8] ἴο ὃὈ6 οἰοίποαά νη} 8 δἵἢ- 
ἄοπ ἃ5 Δ ΟΧΙΘΓΙΟΥ ραγηθηΐ, 88 6 ι.86 8 δωγίομέ. 
Μδὴγ Οὐμπηπιθηίδίουβ ἰ8Κ γυμνὸς ἴῃ [6 5086 οὗ 
“« ψαητίηρ (Π6 οὐΐεῖῦ ραγηθης" ΤὨΪ8 ᾿ηΠοοά 11 ἢ 6- 
4υσηῖὶγ 5 ηιῆσθ, (866 Μδίῇ. 25, 81.) υϊ 1 ἀο ποῖ 
566 ΠΟῪ ἰἴ σδη 6 Δαιηϊοα ἴῃ ἰπ6 ργθβθηΐ ρδββϑᾶρε. 
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-Βιϑ πον, Μοιάθημαυεγ. Βιΐ {πῶὺ (Θαρθοίδι 
Μυ!!εν, Κιάάογ, δῆ Μᾶ8β.Π) βαι153[Δοίογν ῥτονο ἰἢαὶ 
1018 Ἰσῃογαηοθ ἄορθβ ποῖ ἀοίγαςί ἔτοιῃ {ΠπῸ ἀἰνέπέέψ οὗ 
οἷν ϑανίοιγ. ὍΠΟΥ γοίδγ {018 ἱρπόσθοθ ἴο [86 ἔων 
πα, παΐυτγα οὗ (ἢ γιϑί, 885 1 πὸ δὰ νου ΡΠ 808- 
τη (6ἀ ἰο 1{, του ρἢ Πα πρίν οἰ ασνν 86 ἤν ἀογινοά 
1| ἔοι {π6 ρ]θηϊιά6 οὗ 18 ἀϊνίηθ πδίιγο. δὸ Κγ 1- 
Ὦγ, Μαγοκ, Μοζγο, Οσυββοί, Ηδοκβραηῃ. ὅ6ε 1)οά- 
ἀγισο. ἴὕροη {15 μιοδέ αἀϊϊῥειμίέ ηιθβίίοπ 1 ἀᾶγα πσὲ 
νοηΐυγο ἰο οἶδγ δὴ ορίηίοη. [πηάθρὰ, ἰΐ ϑϑϑιη8 Ὀθϑὲ 
ἴο ἱπιϊδί6 τῃ6 ργυιάρησοα οὗ σογίδίη δησίθης Ὑγιῖθσϑ. 
Ι,δουίι8, ἴῸΓ ᾿Ἰῃβίδηςο, (ΑΡ. Ηδιητηοηά[) : ἡμεῖς δὲ λέ- 
γομεν ὅτι οὐ δεῖ πάνυ ἀκριβολογεῖν περὶ τούτων σοι γὰρ οὖν 
δὲ ὁ σύνοδος ((ε. (ὐουης!} οὗ (Πα]σβἄοῃ.) τοιοῦτο ἐπο- 
λυχραγμόνησε δόγμα. Βυΐ ΔΙ: Πουρῇ ΟὨτίδί, (βὰγ8 Κοα- 
αἶιογ), τὰ 6 γα οἰβαγὶν δῃά ροῤιξνοὶυ δββογίοα, ἰΠδὲ ἰὁ 
ὯΟ τηδῇ ἰ8 σοτημηιηϊςδίοα ἴἢ6 Κηον]οᾶρα οὗὨ (Π6 δ 
οὗ )υάριηεδηΐ, γεῖ ἰἤθγα ἤᾶνα ποῖ Ὀδοη τυδητηρ (086 
Ψο ψ ἢ δυάδοϊοι!β, (ποιῇ ναΐπ, δηάσδανοιγβ ἤδνο 
δίγονα ἴο βοοῖκ 11 ουΐ, δηά ἀοῆπηο 11. δἢῆοα ὑγοΙ δηὰ 
Κοροδονγ. : 

88. Μεαικ οὐδ {ἰἸὸ Ἰοηρ ἀϊδβοοιιγβοα οὐ Μαίίδον, 
διε, ἴῃ τοῖς μῃ]δοθ, Ἔχ ἢ 118, ἰῃ ν. 88---86. 8. ν6ΓῪ 5ἤοτγε 
Α888 6. ΟἹ ΠΘΔΥΪΥ {Π|6 5816 5 0]εοὶ ψ ἢ (Πο86 οὗ 
ΤΩΝ Κυΐποοὶ (1 ηκ8 ἰδὲ Μαγκ, ἴπ δ15 ἀγοδ6- 
ἔνΡ6, ἰοιιμὰ οἡΪγΥ 16 τουρὶϊ δΚοίς 68. οὗ 16 ρΡίςίυγο, 
ψ Ὠἰοσῆ ἴηὴ Μδίίπον 18 ἢ] ]6ἀ αρ. 

, 85ὅ.: ἀλεκτοροφωνίαςρ. Τῆια ἀλεκτοροφωνία στα ἄ6- 
ποῖοβ {π6 {ππτὰ ψαισΐι οὗὨ ἴπΠ6 ηἰρσῃῖ, ἴγοιη 118. 11πιϊῖ8, 
1. 6. 186 ἐασέ οροϊογοιοίηρ, αὐ τα 8. 0504}}}7 Πρεαγὰ 
οαυ!ἀ!βίδηιγ Ὀεΐνψθοη πὀηρης δηά οὐ δολαι νἱ 
(Κγρκε.) Βυ Κιον οἰἴε8 Ηογ. δεῖ. 1, 110. 1. δα ρΆ}}]} 
οϑηΐυμ σοηβυ]οΣς Ὁδὲ οβίία ρυ]βαῖ. 80. αἷβο ινβηδὶ, 
9. ““ Θυοὰ ἰδηδῃ δά σδηίι ρα} ἔδοϊς 116 βοσυῃ- 
ἀιϊιπι, ῬγοΧίμη δηΐ6 ἀἴδαηι σαιρο βοῖδι." δε Εἴβοῆος 
δρ. Κυΐποο!. Τὴα ψογά ἀ. οσουζβ ἴῃ ΖΕϑορ. Βα. 44. 
δηὰ Αηπ8 (οἴη. ἴῃ υςδῆμθ. ὅ66 ἴἤο {818 ρΡΌΓρΟΒΟ 
{Π6τα 18 ἃ δοδυι Ὁ] ραββασα οἵἁἨ ΤἬθροονις, 1[60]}]. 18, 56. 

“ 

ὲ 
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ἘΆΟΜ {8 οὨδρίοσ ἰο 1θ0---8. Μαγκ ἀραΐῃ (Δ κ65 
Μαίίπον (6, 1.---28, 8.) 45. [18 ρυϊάθ, σοιρδσίῃρ, 
Βονονοσ, 6. (Κοβρϑῃπι.) ; 

8. ἀλάβαστρον. ΑἸΔΡΑΒΙΕΙ 18 ἃ δίοῃβ γϑῃιδγκαῦ } 6 
ἴογ 115 ψηϊθηθβ8 δηαά βιηοοίμηθβθ, οὗ ψδιοῦ {86 δη. 
οἰθηίβ τηδάθ νϑ868, Η45Κ8, ὅζο. δῃά νυ ςΐὶ 18 80 ἀπο. 1} 6 
8δῃηά ρΡΕ]]υς!4, ἰΠδλ 10 18 ΒΟοΔσΟ Υ ροβ810]6 ἰο ἀϊβι1η- 
συϊδῃ [8686 ν4868 ἔγοιῃ [056 πιδήε οἵ ρ͵458. Ἐοβοηη).; 
Ψ 0 Γοΐδγβ ίο Ρ]Ιη. Η. Ν. [,. 18, οἢ. 4. : 
. 8. νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς. Οἱ (6 Β6η86 οὗ (δ 6 
ψογὰ πιστ. (Π6γ6 ἢδ8 Ὀ66η ἢο [π||6 ἀ!δγοηςα οὗ ορΐ- 
πἴοη. 1 τηυϑί ομέ 811] οοπ)εοέωξαί αἰογαἐίοηα οὗ τἢ8 
σι οΓ, οὐ ἀερἐυαίίοπα ἔγονι παπιες ΟΥ̓ ρίασεος, ἃ8 Ὀσὶηρ. 
ἀονοϊᾷ οὗ ργορδθ!ν. τοῦ, Εγαϑπγβ, (δηηογᾶ- 
τὶ 5, ΒοζΖα, [7τ81η115, δηά ΥΥ οἰβίθιη, Δἴ ᾿ξ ἴῸΓ παγάμα 
δρἱοαία, 1. 6. ΟΧ 8Ρ1618 ΟΧρΓΟΒ84. 118 18 80 υϑοῦ, 
ἰδογ τπῖηκ, ὈΥ ἃ βογί οὗ πιοέαἐδοδὶδ ηοϊ υπίγεαυσης ἴῃ 
{16 (Ἰαββί δὶ ψυίογϑ, ΟὗΓἩὁ νοῦ (Πα ν ρῖνα βανοσαὶ οχ- 
8165. Βιιῖ {Π]18 18 ᾿πογο οοη)δοΐιγθ, υπδιρροτίοα 
γ δὴν διιιῃογιυ, δηά, Ἰηἀ664, ἀδβεϊαῖα οὗ Ἰὰς ἢ ρΡσο- 
ὨΔΡΙΠΠγ, ΟΥΒΘΓΒ, 88 (ἰδβαυθοη, Ριβοδίοσ, δοδιηία, 
ΒοΖα, ϑοδνασγίζ, ΕἸΒΟΊΟΣ, δηα ϑοῃ]θυβηοσ, ἀσγίνο 1 
ἤτοι πίω οὗ πίνω, Ὠοΐ. Ὠοψονοτ, (δὶ 1 88 ἀσιηκ, Ρὰς 
ΟἿΪΥ ἴο ΕΧΡΓΟΘ5851(8 Πυ! ΔἸ γ. ΤΙδί 1 τγὰβ νοῦν ὠφωδά, να 
Ιθασῃ ἴγοιῃ ΠΙοβοογ 69 ἀηα ΡΒ]ηγ. ΤΏΘΥ αἰβοὸ οἰΐα. 
ΤΡ}. Ἑοΐορ. 2, 9, 7. διά 2 βοῇγ!. ρ. 478, ψῆϊςι 
1λ8{ ῥᾷβϑαριθ, ον ν σ, 8566 128 θυ {{{||6 ἴο 1Π6 ρυγροβθ. 
Οἰμριβ αζϑίη, 88 Εγδϑίηυβ, ν᾽ δίδ᾽!. (8ρ6}]. (δβδιιθοῃ, 
ϑδ]πηδϑ 8, ϑοδισογ, ΟἹδγίουβ, διιίοοσ, Μαγοκ, Βοη- 
ει], Κυρκε, Κυϊποοῖ, δηά οἴπϑγβ, ἀθγίνα 1{ ἔγοι. 
πίστις, 8π4 ἰαΔῖκα ἰξ ἰο βισηιϊν, ρώγε, ροπαῖηε, ἀπαάμί- 
ἐεγαέεά ; ἴοτ (αὶ ἰ{ 88 οἰζϊθῃ δάιιϊϊεγαι θα, Ἀρρθϑᾶγβ 
ἔγοπι Ρίιην, Η. Ν. 19, 12. 12. 18,1. δηὰ Πὲιοβοοσίφδ 
1, 6,7. ΓΏΐΒ ορίπίοῃ 18 σοηῆσηγχοα ὈΥ {Π|6 Δα ΒΟΥ ἐγ 
οἵ ΤΒοορμυϊδοί δῃὰ (ἢ6 Οτεοῖκ δίμοσβ οἰϊβα ἴῃ δ1- 
σοσ, 1, 801.. Δηά ὑρου {π6 ψΠΟ]6 1 15 (Π6 τηοβί ῥγοβθά- 
ὉΪ6 οπθ. Μτσ. γγϑεβίοῃ οὔβογνϑβ, {πδ| {Π6 ροιγίηρ {15 

: 3 ι 4 
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σΟΘΕΪΥ ρογαπΊ6 ΠΡΟῚ ΟἿ ϑανί συγ 86 6Π|8 ἴο ἕδνα Ὀ66Π 
ἰη Ποηουγ οὗ [8 Θχίγδογα ηᾶγν σμδγαοίθσ. ΡΓΙΏΟΘΒ, 
ἴῃ {1π|68 οὗ ργοβργιΥ, ψασα δηοϊηϊθα τ {Π6 πιοϑῖ 
Ριδοῖου 8 δηά ἐγαρύδηίϊ οἷϊβ. “ Εοσ, ἴο, {π1π6 σηδηίθβ, 
«ὐπὸ ὁηθπϊδ5, Ο 1οτά, 5ἢ.4}} ρογίϑἢ! - ὈμῈ τὰν ΠΟΡῆ 
8[1αἷϊ τπου οχαῖί 1 δ[ι4}} θ6 ἀποϊηιδα τιῖτῃ ῥγθεη οἱ :" 
(Ρρε αι 02, 10.) τΠαΐ 15, ΨΠῈ τηδ Πποϑὲ ρουίαθπο. ΤῊΝ 
το βξ ὀχροπδῖνο ρογ 16 ἱπ υ86 δὲ ρίοβθης ἰὴ ἴπ6 Ἐδ5ὶ 
(ΤΠ οἵτου οὐ οἰἴουσ Ὁ ΓΟ565) 15 ΟΥ ἃ βῥγοδπ σοϊουγ, Οὐ 
ΠΔ48 8 ρτθθη!ϑῇ οδδί. {εδίοη.) ΕἾοῖη {Π|Ὶ8 Παν]ηρ' 
Βαθὴ ἄοπα πιογα ἤδη οςθ, (566 ΦοΠη 19, 8.) 1ὰ ΘΕΘΙῺΝ 
ἰο αν Ὀδδοη ἃ σασέρηι, ἀπ ρησα 45 δὴ ποιμοιιν ἴὸ ἰῃδ 
βούβοῃ ἴὸ ψ οι [ἢ νᾶ8 ρογίογπιθα, 10 τὲ ἢοδίθθη 
Ὠδίιοηϑ, ἴἰ βρη: δα δοιηθιπιηρ βα γᾶ οὐ ἀἰνί ἠδ. ῬΙ ΠΏ. 
ῬἘρίϑι. 9, 38, (Μαγκιαηά.) δὲ ἴπ6 Ὠοίδ οὗ [5 (]ούς 
ἂρ. ΕἸ5]6γ. 
᾿ 8. συντρίψασα τὸ ἀλάβαστρον. Ἀγ 1τ0}18 ἜΧΡυ βίο 
ὄσντρ. ἸΩΔΏΥ δησίεης ΓΟ οπηδηδίοῖβ {πουρῆς ἰδ 88 
Βιοκόη ἴῃ γῬίθοεβ; ΨΠΙΟΝ 566 Π18 ὈΥ Ὁ ΠΊΕΔἢ5 ὨσΌ68- 
ΒΑ, ποῦ ἰηἀδεοά 50114016 τὸ {Π6 γυΐροβα ἱπιοράοά, 
Οἰδους, {ποροίόγο, ἃ5 Ἠδιηπιοπά, Κηδιοδθη,, δπὰ 
νλκοῆεϊά, οχρί δἷη, δἠακίηρ ἰὲ ἐοσ οί εν, ἴο ὈΠΙΕῚΕ ἴο 
4 δια εἰαΔῖ6. Βυῖ ἔτοιη τρῆδὶ Π85 Ὀδδθὴ βαϊᾶ, Ψψ6 
πἰῪ ἰδᾶγῃ {παν ἰῈ νου  βολγοον Ὠσδᾷ τῃϊ9. ΟἸΒΟΤΕ, 
88 ΚΎΡ ΚΕ ΜιοΝδοΙ5, δὐὰ βόδι, ἢ 561} 1688 
ΓΟ, ἴακα ἰὸ το ἀδποῖς ζγέοαυς, ταδϑὶηρ᾽ ὁπ. 

Βαϊ (ἢ ΐ8. 15 ἃ οἰγουπηεδησε ποΐ ΘΓ ΠΘΟΘΒΑΔΙΎ ἰ6 δὰ 
ὀἸΡΥ 686, ΠΟΥ͂ νΕΥῪ ὀΑϑὶν 10 θ6 εἰεἰτοὰ ἤοπι Τὴ 6. 
γοιὸ; ἴογ πδὲὶ νου] τόχυίτα ἐντρίβω οΥ πτροστρίβοο, Ὀὰξ 
ποῖ συντρίψ. ὕμοῃ (π6 ψθοΐε, 1 ἀο ἠοῖ Ποδίϊαῖο ἴσ 
δϑϑηΐ ἴο {π᾿ ἱπίούρτείδιδη οἵ Ὀγυβὶυβ απ Ὠδ Ὠ δὰ, 
σφ δίοἢ ἴ5 δἀορίοα Ὀγ ϑίατκ, Εγβοῖ, Κυοῦβ, Ἐρ" 
βορἶἶθγ, δπὰ Κυΐϊηοοὶ. “ἐτορὶς ναβουΐαι ἔσγδ-- 
ἡνΐπα ἰῇ ϑιΠΠ0. ΑΡΟΓἾ886 δυΐδη ἀηρυοπίυϊῃ τοοϊὲ 
ἀϊοίτν, αὐθπι ἐΐδιιβο νἰ πὶ ΘΙ ΠΔΏΔΠΟΙ ἔδοιὶ, Τασῖο 818- 
δαδιτὶ οτὔἰβοϊὸ." ὙΠῸ σψοτγά, σῆς ϑσϑθπλβ ἴὸ ᾶνδ 
θόδδη ἃ νυᾶ δ'βπαΐα, “5 ἀρρτγοργϊάῖϊοιῦ το ἀδηοῦημ ΤΠ Ὲ 
ὁρεηϊὴν οὗ ΟἹ] 458, {πδΐ σοίηρ τἤθη ἀοηα ὈΥ ὈΓΟΔκ- 
ΠΡ ΟΥ̓ τῆ6 τὶ δα οὗ τὴ ἡᾶγγσνν ἡεοκ, ἢ} 'να5 
“6Αἰδα ὉΡ, ἴο Ῥγϑβόγνο ἴῃ8 παι, δηὰ ἀδηοῖθ 18 ρε- 
ὨυΪΠΘΉ 688, (88 6 ἰδᾶγῃ ἵτοπὶ Ρ]Ίηγ). 1108 6 ΠΙΔΥ 
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οραραῦο {Π9 ᾿ἤνγᾷφρ ευντρίβειν τὸ ἀλάβαστρον “1 {π88 
ψ  οἢ το ᾿ΠΉ ΠΔτ]γ φιρογ, ἡ ἤθη ᾿ς Βμθαῖ οἵ ογρρᾶν 
ἐηρ α δοξίο ἐοροέδεν, Τίνα {π6 δγτίας δηὰ ΖΕΙΗίρορ, 
Ἀνοϊἠηρᾷ [09 τηθΑΡἤΟΓ, ΒΙΡΙΥ ΒΆγ, Φρογμὶΐ, ἱ. φ. δὴ 
γν6 880, οροηδά (ἢ ἢαϑβὶς ἢ. : 
8, εἶχεν, ἰ. ε. ἐδῴνατο, ΤΠ θη προέλαβε ἰ5 ἰϑᾳτηρηὶ] 
Ἠϊμβ ταί Ὀγ γοἰβίοίη, Κσρθϑ, αηά Κγρίκο. [{ γῇ} 
ΒΘ βΠςίος ον [Π6 βιμάσηϊ (α φοηβ}{ 56ἢ]. Ι(6χ. 

19, ἀνθρῳχας, φονυμδ, ΒΔ ἴῃς (ὐοπιηρηίδίοτς, τψῖο 
4 Κα οοοδβίοῃ ἰα ἐΠΠ ι5ίταία {Π6 δρῦν }]8 πφίμγθ οὐ {1γ18 
οδῆςφ οὗἩ ςανγγίηρ ναΐοσ. Α οἰγομπχβίαπας ῃαΐ νοΥ 
ἈΘΟΘΕΘΘΙΥ ἰο Ὀ6 ἰηβἰϑίρ( οῃ ἰοτῆ, Μίδην 8[6 ἰδ ζ}ν 
νοΐφιιρ οομ]θοίμγοῦ τρῆα [Π|8 Ὠρτβοῃ ἸΏΔΥ ἤᾷνθ ὈΘ6Ήῃ, 

18. κεράμμρον, δς1}, ἀγγεῖην, ΟΥ σκεῦος, 8ῃη φατγίἤθῃ 
ΦΙΘΓ μἰ(οἢδΡ, οὐ ψῇηϊφῃ ἰδφίοιῃ εχαπιρίρβ δῖ χίνθη 
Ρυ Ὑεἰβίρίῃ, ὅ86 δ.ἢ}, [χ. Τῆι ἢ 58 ρορΏΓδ 
}ὴ. ίορ. Ἰλογί. 60, ὁ, 5848. ὁ δὲ κεράμιον ὅλον ἔχε 
«ὐτῷ, Τῆς βαμδ 6}}}ρ8}8 ργενδὶ]ς 1η (ῃ8 [Δ(ίη ΟἾδε- 
βὶ69, 88, οἐἐἐᾳ ἴον πρέα νηδα, ὅὃο Ψψων. δ48ι. 10, 26. 
Νυὶὶδ δοοηϊϊα δἰθαπίυν “οξίήδμα, ΠΩ οἴρῃ 86|} 
3 ἰδ6 εἰ]Ππροῖα. (Ραϊαῖγοι.) Βοεθημ μοῦ {ΠΏ ἰΐ 
ρργίμῃ (Β8. ΠΡΔῺΥ Ψψογηκαριρί[ρᾳ ᾿66 ομέ τορπ)8 γρϑα 
ῬΡΘΡΒΓΡΑ (0 φέγβηζοτ 81 ἐμ {π|9 οὗ (ἢ) [6858, πὰ 
“λοι (80 τηββ(9. οὗ {π18 πιβῇὴ νὰ οηρ οὗ (ἢ δβορί. 
ΟΥ̓φρέρῃ οοῃραγρο Ηογ. δαί. 8,10. ᾧυο ργωθρβηίρ 40- 
4η1..) Βυι [ἀφηκίοος βαρείᾳ, {πὲ Ἰοάφιημα ἱποΓρ 
ες οἱ ολανξο. 

, 1δὶ ἀψοόγεον---ἐστρωμένον, ΔΝ ὩΡΡΟΥ ΤΟΡΙΒ, βιιοῇ 88 
δἴθθ9 ὙθΊΟΒ [88 θυ υϑφ ἴον τ Βα ΡῳγροΟΒβθᾳ 33 
40966 (9 νϑϊφὶ φιιε ἀϊμίηρ-τοοηι5, μανίουτθ, 3η4 οἷο- 
868 8Γ6 ἀρρ 4. Τὸ ψοζᾷ ἐστρωμάγον, ΨὮΙΟΝ (Δ Β1}- 

.ις ἢ Ὧγ, Οφιῃρ06}} 885 ἃ ΤΥ ῬΓΟΙΪΣ μη βίη ΟΒ [ἢ4 πογᾷ, ἴῃ 
ΨΕΪςἢ, διυϊ ρὲ 8 γγθαῖ ἀθα] οἵ {{ἸΗϊἸπρ᾿, ἢ ἢδ8 δβιι μη] ὰ ΟΒ ὁη6 ἀρβο- 
᾿δἷϊα γϑιιβεκ, πάπιοῖν, ἐπα γγ16 ΤΑΥ͂ ΒΕ 9ὁ8' (Π6 ἡθοῖκ οἴ ἃ δϑεῖο, 
6. βαρου, νἱάνοις ορὶ δ αρ δ Ἰίααθν. Ηρ {γβηδἰδίρβ, όγοζα 
“δε παι, τὰ ἤχηη ᾿νρέίβορ [ἢ8. ὈῪ οἠοογνίμᾳ, (δας ἢ! τεαμίτρά 88 
κροριρώρη ςἤοτέ ἴρ Ῥτίῃς οχϊ [86 φορηϊεμίβ ; 8 οἰΓαυπηδίδπος πῇϊοῇ, 
" (Πίοκο, οὐσῆξ ποὺ το ὃρ ονευηοοκοά, Ὀρίηβ δὴ δάβ[ιίωηπὰὶ ονΐ- 
Βη68 οὗ {π6 ΜΥΟΠΙΔΒ᾿ δον νολὰ ἀοίῃρί Βομϑυνς 16 ἢδγ νὰν Βευὶι 

“ρενῆαρο (βοτρ 'σδδ ποὲ διυσῆ στραίον ἐΠ0»,} γτεαψεοὰ ἴα ΘΡΘΒ 
40 οὐνϑρει, ι[μ94. [9 ἀμρρεῖς οῃε οὗ ου] ἢοΙΕ16, β 

Αδδα,. 
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Β6}} τη ἀθγβ “΄( σαγροείοα," ἢ88 8 Γεΐδγσθηςθ ἴο ργθραγδὶ 
ἰἶοπ οὗ θ6ἀ5, σουςῆθβ, ΟΥ 8οί8,. σδγροίβ, ρ᾽ ἢ ον», 
βίοοἑϊβ, ὅζε. βυσῖῇ 88 διηοηρ [ἰ6 Οτγθηΐδὶ Ὠδ 1005 838. 
ΡΪΥ 16 ρίαςο οὖ οἰαῖγβ, (40 168, «πὰ ᾿πάἀ θα δἰτηοβὶ δὶ 
ῖπ6 οἴποῦ ἔυγηϊίαγο οὗ ἃ γοο. : 

10. εἷς καθ᾽ εἷς, ἴπ {1Π6 ποπ)ὶηδίίνα ὈΡΥ 8π΄ ἨεΌΤΕΥ 
ΘΏΔΙΪαρσα, ῸΓ καθ᾽ ἕνα, ἃ8 ἰῃ6 Ατιϊο8 ττῖῖθ, δηά δῖ. 
Ραυϊ, Ερἢ. ν. 83, 1 (ον. 14,81. Νοῖ, 88 Ῥεἰβίοϊπ 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ, ἐπ οὐ ἀδὶπαᾶθ ὑπιιϑ, μη ἃ ἀπ ; Ὀὰΐ ΘΧΔΟΙΪΥ 
δρύθοδθὶθ ἰο ουν ΕΠ ρΡ 5} ἸΔἴοπ,, οη6 ὃν οηθ. πὲ 
οπδ σοιῃρσοῃ θη 45 {Π6 τυὐλοίδ πυμῖθοσ, 4}} {πὸ Ὑ ψεῖνο: 
1 566 π|8, ἐπογοΐογο, ϑυρογῆμυουβ ίο δά, δηδ αποίδεν. 
Ῥεγῆαρϑ, δῶν ἐο ἀΐπι, οπε, απά ἐΐθη αποέδπεν, 1511} 
8ηἀ Δηοίπογ (Ι. 6. α ἐλὲγαά), ἰδ τὲ 19 Τὴ ἴῃ Οτοοκ, 
ΡΟΓΠΔΡΒ, εἷς καθ᾽ (1. 6. καὶ εἶτα) εἷς : 88 ἴῃ Ηοστδοο, ἀε- 
πὸ πηι, ἄδηιο δὲ ἱέοηι ἀπιηι, ᾿. 6. αἰξογιηι. ΜΙ τίϊα] : 
ἐτρυϊοϊέ πὰ ἀμο8 ἐϊπιδδὶ5, οὐ ὥπα (ἰ. 6. 8]16Γ8} ἄποϑ. 
Βυΐ δβ66 Οτρνίιβ οἡ [ὐοἰδη᾿ 8 δοϊοοοϊϑι, Ρ. 716, ψῆοτα 
ἢθ δᾶγ8, {πὶ καθ᾽ εἷς 15 Ῥυϊ, ΕΥ 8ῃ Ηδῦγονν θηδίαρο, 
ἴον καθ’ ἕνα. (Μαγκὶδπά.) ᾿ 

20. αὐτοῖς, ἐο ἐΐοηι, 1. 6. ἴο οη6 οὗ {θῃ, ν!Ζε Φο}8. 
96805, θη πα δά ἀϊ!ρρεα ἢ15 800, γᾷνο ἴἰ ἰοὸ {0488 ; 
ὙΠΙΟἢ τγτα48 ἴΠ6 5'ρη ρίνεη ἴο Φοῆη, ὈγῚ ψἤμϊο Π6 γγᾶ8 
ἴο Κηον ἴΠ6 Βεΐταγου. Πα ἀϊβοουγθα Ὀοίψεθη οὐγ 
ϑανίουγ δηα 908, ργθνυῖουβ ἴο ρίν!ηρ' 1Π6 80}, [8 οπη- 
ἰ6α ; [86 ΔΉΒΜΕΓ 18 Τοϊδίπθά. ΤῊ 18 γεσΒ ΠΕ 
ἄοῃο, δηά οἴξσῃ σϑυβοῖἢ ΒΟΠῚ6 ἀθαι δέ {5 Ιαπά.) 

80. πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι. Μαι ον, ΓΚο, 
δΔη4 «οἢπ οὔτ {Π6 δὶς, Ὀυϊ {Π6ΓΘ '8 ΠΟ τΠΟΓ6 ἀἸβαρτοα- 
τηθηΐ 8]0ηρ' (Πἢ6 Ενδησο  8ι8 [Π8η {πόγα 5 θεέ θη 
Ηογαοο δηα Ψψυνοηδὶ, οη6 οὗἨ ψἤοΙ 8 5, “" Β Ὁ 68}- 
ἴὰπὶ ρΆ}}} ;᾽ τὸ οἴἤογ, “ δά σδηθιῃ ρ4}}} βοουπαὶ.᾽} 
Μαγκ βρεβᾷβ, ἱπάθθα, τηοσε ἀθῆηϊ ον, ραγΌΪΥ δἴτογ 
(Π6 τηδηηογ οὗ (6 δησϊθηΐθ, ψῆο, 6 ΤΠΘΥ ἰθγιη1- 
δία ἃ ηἰρῃῖ, σἜΏΘΓΑΙΥ 8 Κα πηθη 00 τῆς δευτέροις 
ἀλεκτροφωνίας. ΤΏΘΓΘ 18 ἃ ψ6}} Κποσῃ ΟὙΘΘΚ νοῦδα 
[ἢυ8 ΘΧΡΓαββίηρ {ἢ 6 ΠΙΟΓΠΙΉρ᾽ : πρὶν ἢ τὸ δεύτερον ἀλέκ- 
τωρ ἐφθέγγετο. (Ηεἰη5.) γεἰδίεῖη, διηοηρ ΟΥΠΟΥ 
Ῥδϑβᾶρθϑ, οἰΐεβ. Ηο)οάογ. 7. Ασιϑιθηθίῃβ, 1, 24. εἰς 
ἀλεκτρυόνων ὠδὰς. 1 ΟΏρι, 9. περὶ αὐἰδὰς ἀλεκτρυόνων». 
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ὙΠδοοτίς. Φ4, 68. ὄρνιϑες Τρίτον ἄρτι τὸν ἔσ χατον ὅρθρον 
ἄειδον. Ατίβίορἢ. Ἐρεί. ἪΝ ΚΕ μὰ Δι᾽ τότ᾽ Ἴλθεν, 
ὅτε τὸ δεύτερον ἀλεκτρυὼν ἐφθέγξατο. υςΐδη. Ὁ). Μετ. 
Φ, ἀλλ᾽ ἄπειμι, καὶ γάρ ἤδη τρίτον τοῦτο ἦσεν ἀλεκτρυὼν. 
δομια ἢ. 21, 1. “αἂῃὶϊ οχία ἴπ νΊᾶπ δηίθ ρ8}}} οδῃζι πΊ--- 
ἄοῃρο ςδοϊποῦῖξ σαπίμπι βοοιιηα ὑπ᾿ “ς ἄοῃθο (6γ- 
(ἴππὶ σοοϊηοεγιῖ." δ΄Ά 6 ἴπΠ6 ποίθ οἡ Μαίιῃ. 27, 190. 

88. ἐκθαμβεῖσθαι. ὙΠ ργαροβιοη 88 δῇ ἑμέθη- 
δῖυο ἴοτοθ, δῃηά 1Π6 δχργεβδϑίοῃ, ψῃ]οἢ 18. ἃ ΨΘΓῪ βίγοη 
0ῃ6, 15 (ἢ 8 Ἔχρίαϊποά Ὀγ ΑἸατγά. ἴῃ ἢϊ8 Ραϊῃοίορία Ν᾿ 
Ταεβῖ. ῥ. 69. ““ Δηΐηο οἴ σοῦρογθ ρβεγβογγθϑοθγο, δίίο- 
Ὠ1Ο βϑίυροτο ρϑγοθὶ]!, δισαΐ 1Π β0011ἃ σοι ΓΔ ΟΠΘ, 
δὲ ΖΓ ΠΏ δοσοϑϑυ, ἤογὶ 8οῖϊδοί. Α τη 6 610Ὁ15 νοσϑέιγ 
ὨΟΥΡΙΡΙΪδ1ο.᾽ -ν ἃ 

. 86. ᾿Αββὰ ὁ πατὴρ. ὙΠοΓα 188 θ6θὴ της γι εἴθη.. 
οΥ ἴΠπ686 ψγόογάβ, θυ (ὁ 1016 ρΌγΡροβθ. ὍΠα βἰπιρ[οβὲ 
Θχρ᾽δηδίιοη 18 τὲ οὗἩ ϑοϊοεοιίροη δηά [ἱρὶοοί, τη 6 
ἔογιηθν οὔ σψἤῇοι οὔβοῦνϑϑ, (δι δζον ἰπ6 Οτσοϑοῖς 1δη- 
δυᾶρα Ὀερδὴ ἴο Ρ6 δη)γ ἴο {Π6 Ψενν8, 1ἃ νὰ8 ποΐ 
ὈΠΌΒ1.Δ] ἴοΓ {Π6πὶ ἰο οδἰΐ (ἢ6 8δπι6 {πἰὴρ ὈΥ ἴνο 
ὨΔΠΊ168 δἰ Οσ6, ΟοὯ6 ΗΘΌΓγον δηα {π6 οἵπον αγοοῖκ; δᾶ 
ἤθηςθ 1{ σᾶπι6 ἴο ρ885, {Π8ὺ ἸΏΔΠΥ ῬΘΙΒΟῚΒ ὈΟΙῈ {νῸ 
Ἠδη68, ατοοκ δηά Ηρδγον. πα Ἰαἰίοῦ οὔβογνοβδ, 
(δ΄ 45 {Π6 πογὰ 18 ϑυγίδο, Μαγῖ τῖρὰς {Π}Κ 10 ρέο- 
Ῥεγ ἴο δή δ Ἱπέογρνυθίαζίοη οἵ 'ἰ ἴογ [Π6 ἸηἰοΥπ δία 
οὗ 15 ΟἸδη 16 σοπνογίβ; 858 δῖ. αι] ἀϊὰ, ψ ἤθη δά: 
ἀγεβδίηρ {πὸ Βοπιδηβ δηά (ὐδἰδθίδηβ. [1 {18 νον οἵ 
(ἢ6 δυδ)γεοῖ 6 σοττοςΐ, να 8ῃου!ά ρμοϊηὲ, ᾿Αββᾶ, ὁ πα- 
τὴρ, ἰ. 6, ᾿Αββᾶ, ὁ ἔστι μεθερμνευομένον ὁ πατὴρ. Οὴ 
ἀμ ἐνιρογέ οἵ ᾿Αββὰ 1 περά ποί βηϊαγρθ. 1 ν}}} οὔΪγ 
οὔδβογνθ, {Πδὲ {ΠΟΙ Β66 Π|8 ΒΟΠ16 ΓΘΆΒΟΙ ἴο ΒΙΊρΡΡοΒ6 11 
(ὁ Ὀ6 οορῃαία Ψ1 ἄππα, ἀπφὰ, δηὰ »αρρα. »" 

87. λέγει τῷ Πέτρῳ, ψῇοπι ἢ6 ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ Δ ἀγοββεϑ, 
ΒἰΏΠΘ ἢθ ἢδα ἃ 8[ογί {1π|6 θαΐογα, ψ ἢ ΘΝΘΓῪ ἀ886 ν6- 
ΣΔ[ΊΟΏ, ΒίΓΟΠΟΙΥ ἀδθο]αγοά, πὶ ἢ6 ψνοι]ὰ ψ1} ΠΠΡῚΥ Θη- 
ΦΟΘΏΓΟΙ 4}} σϑίδιη 1168, ΔΎ, ον ἀοϑίῃ 1056], Ψ 
68:9. (Κυΐη.) Οὔβοῖνο, οο, ἢΘ 8118 πὶ ποῖ Ῥαϑίϑγ 
(.. 6. νοοῖ, οοπδέαηξ), Ὀαὶ δίπιοῦ, (1... Βτγυρ.) | 

41. ἀπέχει. Οπ {ἢ6 ᾿ηἰογρτγοίδιοη οὐ 118 ψοσγὰ 
{πδγ ἢ88 Ὀθθῃ τρισὶ ἀϊνοτβιυ οὗἉ ορ!πίοῃ ; ᾿πβοιηποβ, 
(μαι τυλοίς ἐγαοίϑθ (88γ8 ΚΟΘΟΙΘΓ) παν Ὀδθη τ 6 
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ου ἐξ Ὁγ βοοίδῃ δηὰ Κιγρῆ, δπὰ, (1 αΨά,) ϑοπιπιοῖθα: 
Αμᾷ ῃο ψοῃάοσ, βίῃσα 16 ρῦγδδε 18 ὙΦΣῪ οἰ] ρέείς], 
φῃ, 85 15. υδιιαὶ ἰῃ ψτδὲ 15 βρρίζθηῃ τ ὴἢ χτφϑί ἀρὶῖλ- 
(ἰοὴ οὗ πιϊμά, αὐγωρί, Δῃηᾷ ἰὨογοίογθ οδεουγρ. "ἢ [5 
Ῥτοροῦ ἴο δῃῆφυϊτα, {που ρἢ 1 Μ11}} ποῖ θὈ6 δβϑὺ ἴο ἀθ- 
(ϑγηΐῃ6, πον [Π158 6]]1ρ818 τδγ Ὀ6 δι ρρ᾽1ο. 1 δὲ 
10] δ ἀ ἐο {δ1η}κ (Πδὲ {Π68 φΦ᾿ΠἸρεῖς] ννογά 18 οὶ καΐέραφ, 
οὗ ὥρα, 86 Ηδιημηοπά δηά Κυρὶκα ἐ6}} 8, εἰίηςε ἐΒαῖ 
ΠΘΟΠΙ ῆνης ἀπέχει ἴο Ὀς (ἀἴκοη ἴῃ ἃ βθῆβα ψῇῃϊςοἢ ἰἱξ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ δά πα, πε [πη βΒοθπις εογέαίμ, ((Βομιρἢ ἴξ 
848 Ρβθὴ [{{{1|6 δἰἰεπαθᾷ ἴο Ὀγ {(Π6 (οπιπιθηίρίοζα,) 
ῃϑιηοὶγ, (πα (ἢ8 ψοτὰ '8 απ ἐπιρεγδομαί, ἀπὰ ἐπογρ- 
ἔοτε Ἧ Ἵϑὴ βοδγοοὶυ δαρθοέ ἰο ἢηᾷ (6 σοιμρ]οίθ 
ΡὮΓΑΒΘ. Μοτο, ἤοόψνοσγ, ἤδη οπθ ψοζὰ βθϑιηδ νηί» 
Ἠϊ2. δῃα 1 ψου]ὰ ργόροβα ἰο ἢ]} υρ {{|6 6] ρεἰ5 (888: 
τὸ πράγμα ἀπέχει τὸ τέλος. Τῆι οὗ 4}} (Π6 ἰὨΈΘΓΡΥΘ» 
ἰΔιοηβ 6 Ὀ6ϑί, 1 {Ὠ1ηΚ, 18 ἰῃαἱ οὗ 6 Ὠ16ι., γο 5 νϑ- 
έγα βποιη βϑιιμηι παορία 6εεἰ, 'ΓΠοΥΘῺ ἢ6 φάφ βῃο ἢ 8 

ΓΑΡὮΓΑΒΒ 88 δίονβ (πδί ἢ6 ἀἸά ποι ἔ]]ν σοιηρτγο- 
ἤδη (Π6 ἐπιρογέ οἵ {6 ρῇχαδβο, ψἢϊοῇ 15 (818: “18 
ΔΙΔΙΓ ἐδ ςοπηθ ἴο ἃ ἰϑγΣ Πδίίοη ; [Ὁ 18 που ρῇ ; 1 18 
ἄσῃηθ ; 41 15 ονϑσ." δο ϑαϊτηδβίυϑ, “" ρεγαοίεπι ο8.." 1 
ἐπογοίογα ΘΟ 68 [0 [Π6 Βῶ1η8 δ6ηξ6 88 ἵκανον ἔφτι ἴῃ 
Τακα 22, 88. δηὰ τετέλεσται ἴῃ 2οἷ. 10, 80. ΤΙΐ 
ἰοϊοιφγοίδίίοη 18. 8 ΓΟΘΙΥ σοηβΓῃοά ὮὈγ (6 ϑυγγίας 
Δηᾷ Ρεγοδη νϑγβί 8, [ἢ συ! δε εξ, δηὰ {80 σίορε 
οὗ Ἠδθργς}. ἀποχρῆν ἐξαρκεῖ, νι Ὠἰσἢ ναῷ ἀουε} 688 ἐ6- 
τἰνεβ ἴτοιυ (Π6 δῃοίθηΐς δομο δῖ, αηά Ὀγ (ἢ φηῃ ἔγοα) 
εἰς οαγ]οϑὶ Οτβοὶς Τπέργργαίοσβ, Τῆς ρίρβϑ, (τ γὸ 
κς τηυδί 68 σοῃδὶ6γο,) οὗ τῆς (οἄ. (δηΐ, ηά ΒΟΠῚΘ 
ηἴδοτρ,  Ὠίοἢ πανα ἀπέχει τέλος, βίονΒ {Π}6 αηδγωνέ 
οὔ ἴῃ 1᾿ηἰεγρτγοίδιοη. ἴ ..48, ἰμάθροί, Ὀφθῃ οδ͵δοί 
Ἐηδι [Π6Γ6 18 ηοΐ βυ ηοίοηὶ αμέλῤογεέν ἴον {Π}8 εἰσηϊβοῖ- 
ἄοη,. Βυΐ βυγοὶν (00 Οτοοὶς δι ΕΓΒ ΒΥ 6 βὺρ- 
μΡοββὰ οοῃρείφῃϊ 7υκἶμ68 οἵ (ἢφ ἱπιροζί οὗ ὈῬΒΓββΩΒ τῷ 
ἐμοὶγ ον ἰδησιαρσρ. Βοβί 68, {Π6 ᾿ΠΠΡΘΓΒΟΠΔΙ 0868 06» 
ρτ8, ἴῃ {18 ὙΘΓΥ͂ 5868Ώ86, ἴῃ Αηδοσ. Οἡ. 98, 88. ἀπέ- 
χει, βλέτω γὰρ αὐτὴν, οἰϊοα ὈὉγ ατοί. δηὰ οἴ εΓδ; αἰφοὸ 
1ὴ Ογε}]}. τη 86. 2), 9. (οὐϊοα Ὦγ Ὑγει8.) ἐμόν φῆσι τὸ 
ἀργύριον καὶ ἐμὸν τὸ χρυσίον" τοῦτ᾽ ἔστιν ἀσψέχει, καὶ πατ- 
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λήράηλαι, καὶ δεδέημκαι τῶν τοιούτων οὐδενὸφ. Ὑγ6 ταεςῖ 
ὉΠ 1 ὕσο ἴῃ ΤΑΡυ]ὰ Ηδτεδςῖφοί. ρυ] 8ῃ θεῖ ὃγ ΜεζΖο- 
οὗ, τρίουγοα ἴο ἰη δίθρῃ. ΤΠ68. 8968. Α. φἀϊί. γΑΙρΥ. 
ΤΙ κηον οὗ πὸ οἵδονγ (1δϑ81084] δ χαανρἼοβ (δαι πανο γρί 
Βαθῃ ργοάμῃορά, Ὀυΐ ΡοΓΏΦΡΒ ΠΛΟΥΘ ΤΏΔΥ Πογοϑῆοσ Ὧ6 
τοί ν ἢ. Τῆΐδ Ροὶηρ, 1 {81ΠηΚ, ἀοοίάφα}ν {Π6 {τ|}|6 
8ΟΏΦ6, 1 81 βυγργίβοα {πὲ τῃ6 τϑοθηΐς (Σϑριῦδη ἢ" 
Ἰοϊορ 9:8, 8α6Δ Ηθυδῃ, ΤῊ 655, Βοἰομασά, Βοβρηπ}}- 
Ἰοὺ, 2)η4 Κυϊηοεϊ, βδῃου!ά ᾶνθ ἤθσα δάορίθά 80 ψτιρια 
8δπα ἔλε- [οἰ σῃ θα ἃ 56Ώ86 88 (ἢ6 [Ὁ] οἱ ηΡ: “ δρβί, Γ6- 
οοϑδὶί, Ῥυρίεγ!, ΘΗ χιθία8 ἀη68, ΒΗΡῸΓ 1116 δ Ἷπ1: αιαὶ, 
«δ τῷ δοίδημϑ ργαν βϑηὶ ΡΡΕρδιῖ οἱ αἰ οίανι.᾽ 
- 44. σύσσημον, ἃ Βῖρη4). 1 ξρΘΙ}8 ἴ0 "6 δῃ ἨΘ]]Θῃ19- 
εἶς, οΥ ΑἸεχεπατίαη, νογὰ ; {που ρὴ Ὑ εἰϑέρὶΠ 6668 
οχδιηρἶςοι ἔγομη Ὠ)]04. δίς, δίταρο, δη4 ΖΕ φη5 Ρο]}»- 
οτοθί. ᾿ 

. 44. ἀταγάγετε ἀσφαλῶς. 1 ἧδνςε ποι σοαῇ ἐΠ||8 096 
οὗ ἀσφαλῶς ἴῃ Μρίπον. ᾿Ασφ, βᾷ γρίξσθηρο (0 (6 
στα δῃὴ (ΠΠ|ᾳοησ9 ἴο Ὀ6 δι) ογεα [ἃ [Π6 δβοίζιῖς, 

.δὸ ἰῃ Αςί. 16, 28. {Π6 74Π0Γ 15 οσαρσγοά ἀσφαλώς τὴν 
ρεῖν, Δοὦ ἴῃ 324. ἀσφαλίξεσθαι 15 804 οὗ δαΟΌΓΟΙΥ Κοςρ». 
η ἸΡ ΡΠΕΣΟ ΤΙ ,. 4. ἐκακο ἀϊηι οὔ τοὐἐλ ἐξ ερέπιοπέ 
οαγὲ ἀπᾷ αἰβοηοο, Ψ» ἦθ λα δοτιοίρηρϑ πησάρ᾽ ξίγσηρε 
ΦρΩβε5, Υδῖ δὴν (ΟΡ ΆΓΟΤΕ ἘΠ ῺΚ ἐπεὶ ψυ0Ὰ 8 
φχροοϊρα {πᾶ, 6 σου]ᾶὰ ἦο δὸ ὁ) ἐδ]8 οσοδϑίοῦ, δηΐΐ 
ἦπ ἀορραὶγ νοηΐ δηᾶ πδηρεα Πιπιβο  , 

᾿ ὉΥἹ, εἷο τις νεαγψίσκος, (ΑΛΓ 1η6 ΒἰΘΟΒΔΒΕΟ 1186 ΟΥ̓ εἷς 
ΒΧΘΠΊΒ]65 ΔΓ6 ρίγνθῃ ὈΥ Ὑδιϑίοῃ ἴτοη ΤὨυογα 68, 
ἉΓΙΘΙ ΟΡ δῆδα, δηἃ Αὐτᾶπ. ΤὨδ ἤ8η56 δπὰ σοῃάϊοιυ 
οέ (ἢ γοιἢ δας θ6οη αἰ Πρ οπαν ἱπναβεϊσαίεα. ϑδοιης 
86 {ἢδὲ 6 τὸ8 Φοἢ, οΥΓ «ζ4π|65 (ἢ6 1.6ε88β.Ὀ Απηὴ 50 
Ἐυ γί. ΤῊ νδι ον οὗ ορί πη] οὔ 15 (βδαγ5 Μαιῖς- 
64) 8 δ! γ δῖστι {π8{ Βοί ηρ σαγίδιη 88 [: Ξαἰα οὗ 
486 ραββᾶβθ. ἴ)γ. Οὐ ρὴ ἐλῖ κα {ῆ0 γουπρ τηδη δὲ 
8 Βοιβ8ῦ (ἢ6 ΟΠ {Π6 β8ροί, πη Δ΄ οἴδη ἰο14 τΒς 
δἴοιυ αἱ βοηιθ, νῇοτε δῖ. Μδκ που] Πραν οὗ 11. 
ΤΠ} Μγ. Μ. {πη Κ8 ροδαὶδίρ,  ὨΪΟΝ 18. 28 πλιοἷ 86 οδη 
Ὀς δα! οὗ σην οοπ)ροίμγα. Τῆδί ἢ6 85 ποΐ οὗ {μα 
πυθογ οὗ (ἢ6 “Τροδέΐο5, Ἰζαϊηοοὶ τ ΐ κα, 15 πηδηϊ δεῖ, 
86 ἢδ τὰ ἀϊδοργηθα Ὦγ {Π6ι8 ῬΏΘΗ ΤΠ6ῪΥ δέ ἔβΚοη 



1422 81. ΜΑΒΚ, ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

βιρδ, δηαἃ γ88 ργοσθϑιηρ ἰῃ 81 σρροδίία ἀϊγοσιοη, 
Τἢ8, ΒΟΎΘΥΘΙ, 566 18 βΒοιη ον δὲ Ὀγϑοδλγίθιβ. Οἵ οοη- 
2θοέμνος ἰῃ6 τηοϑὲ ργόραῦῖα 15 ἰῆδὶ οὗἨ Οατοιυβ (ρ- 
Ρτονθά Ὀγ Μιοδδ618), 0 βυιροοίβ [Πδῖ {Π||8 γουζῇ, 
Γοιιβοὰ ἔγομι δ'δθρ ὈΥ ἴῃ6 ποῖβα οἵ {6 βοϊΐθγβ, δά 
ϑι ΔΘ τὰ ἔγομη βοῖὴθ ἔδγῃ).ποῦϑα ΠΟᾺΣ δί. ἢδηά, 
ἱη ΟΥδῚ ἴο 866 Ψῆδί ν88 (6 σδι186 οὗ {Π|8 ὉΡΙΤΌΔΓ, δηά 
(δαί ἴδ {Π6η ψγᾶ8 ᾿ηἰθηάϊηρ ἰο ἔΌΠοΥν «6808, ἴο 866 
μον [Π6 αῇλιγ ψου]ά ἰογηλίηδίθ, ἤθη ἢ Ψ 88 τηοί ὈΥ 
{Π6 80] 4|6Γ8, δηά, οἡ {πο ὶγ δἰθιριην ἴο 861ΖΘ ἢϊπὶ, ἢ 6 
ἰοοῖ ἰο Ηϊριΐ, Ἰοανίηρς 18 ματιιθηΐ 1η {Παὶγ ἤδηάδ. 
Οτοίυ.8, ἴοο, ΒΙΡΡοΒΟ68, (δι Ματῖκ γοοογάρα {Π6 οἱγ- 
συπιδίδηςσθ, ἰῇ ΟΥ̓ΔΟΓ ἴο βίιονν πδὶ (ἢ6 50] 16 γ8 1η- 
ἰοηδεά, ἴῃ σοηβοαθθησα ΟΥ̓ {πΠ6 ογάον οὗ (6 β'δηῇα- 
ἄτίτ, ἴο ἀρργομοπά {π6 Αροβίῖθϑθ, ψ ἢ τ Πποπὶ (ΠΟΥ͂ 

᾿ σοῃΐουησοα (818 γουίἢ, 845 ψ6}} 49 0680. ΤῊΐ8, ον- 
ΟΥ͂ΟΙ, 8 1688 ργοῦδϊθ. ΤΠουρῖι [18 ἱποϊάδης (οὉ- 
δοῖνϑβ (διΏρ}6}}) τεοογάθα Ὀγ Μαγῖς, π!ΊΔῪ οί Ἀρρθᾶγ 
οὗ στοδί πιοῃηθηΐ, 1 19» [ἢ ΤῊΥ ορίηίοῃ, οη6 οὗ ως 
εἰγουμπιδίδησο8 ψ6 (4]} ρίοέμγεεριε, ψὨϊοΐ, (πουρσὶϊ ἐῃ 
ἃ ΤΔΠΉΘΓ ππηοοηηποοίοα ΜΠ ἢ ὕϊο ΒίοΟΥΥ, θη] νθη (86 
ὨδΙΤαῖνο, δηα δα ἀβ ἰο 118 σγθ 1} }Πγ. [{ πυϑὲ να 
Ὀδοη ἰδίθ ἴπ {Π6 ηἰσῃι, ν᾿ ἤθη, (48 Π85 6 θη ΝΘΓῪ ῥγὸ- 
ὈΔὈΐὶν σοπ]θοοίυΓεά,) βοπηα γουηρ τη, ψἢο56 ΒΟι86 
ἸΔΥ Ὧθδγ ἐπ6 ραγάρῃ, θοίηρ; γουδβοά ουΐ οὗ δβδῖδερ Ὀγ ἰῃς 
Ποῖ86 οὗ {Π6 Βο[ ἀἴθγβ δηά δι) βδὰ γεϊζϊπυθ ραβϑίῃρ ΟΥ̓, 
βοὶ ὉΡ, δ(1πηυϊαϊοα ὈΥ ουτίοδίγ, ψγαρί ἢ πι56 Ὁ (88 
ΔΒΔΌΒΟΙ 5|Ρ}0Ο0863) 1η (Π6 οἷοι) ἴῃ ψῃϊο δα δὰ 

Ὀ6οη βἰθαρίηρ, δηἋ γδὴ δίϊοσ ἤθη. 718 15 βαοΐι δῇ 
Σηο]ἀ6Θηΐ 88 18 νΟΓῪ ΠΚοΙγν ἰο ανα αρρϑηθά, Ὀυΐϊ πιοβὲ 
ὉΠΊΙΚΟΙΥ ἰο πᾶν θθθη ἱηνοηϊαά.. ἴ|6 τηθπίϊοη οἵ 
(ἢθ88 ἐγῖν!8] οσσυγγοησοβ (οῦβογνοϑ [,6 (ἸογςῸ) σου- 
ἄτηβ (Π6 {γα ςῃ οἵ {Πα Ὠιδίογγν. ΤἼΏΘ Ενδηρο  δῖ8 τὶς 
ψπ του ΔΎ βαϊθοίίοη οὗ [ἢοθα δνθηΐβ ψ ῃϊοἢ παῖρδέ 
ῬτΙα)υά!ῖςα ἰποῖγ τοαάθγθ ἴῃ ἔδνουνγ οὗ «6815 ΟΠ γἰβί, οὗ 
ψιπουϊ ἀ]ηοϑὺ ΔΗΥ οὐρλῶ δεβῖονοα οη ἢ. ΤΟΥ 
ΣΟργοβοηΐ τ] ηρ8 ἃΒ ΤΟΥ ἅΓ6, 1ῃ (ἢ ΠσοίοιΓβ οὗ ἐγ ίἢ, 
δηΪ 859 ΠΟΥ Δρρθαγθα ἴο {πϑῖ δὲ (ἢ6 {1π|6, ΟΥ̓ σἈΠ16 
ἰο {ἘΠ 6} ππονίκῆνε. ᾿ 
ες 51, περιβεβλημένος σινδόνα. Οὐ {18 ψογὰ 566 ἐδς 
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Δοίο οὔ. Μαίἢ. 97,59. Ὑεἰβίοίη Πογα οἰΐοβ Οἰδθη: 
[μὴ γυμνὸς κομιϑέσθω, ἀλλὰ περιβεβλημένος σινδόνα. Απά 
Ἡδτοάδι. 2, 95. ἣν μὲν ἐν ἱματίῳ ἐνελιξάμενος εὕδη ἢ 
σινδόνι. Ἦσ (νι (ὐδδααθου) ὄχρουηάβ υεδέξ ἀ07"- 
φηϊέογία, δηὰ τοίογ ίο τη. 9, 16. Το ψνῇῆϊςῖ 1 δα 
3). Κιπιομὶ ἴῃ Τάδτο Βδάϊουπι (εἰξοα ΒΥ δοἢ}]. [,6χ.) 
““διηάοη εδι σεκέϊ ποοέμιγηα, ἀυδῖὰ ἱπάπυπξς ΒΌΡΟΥ 
σάγηθῃι, δοίδ ἐχ πο. Τῆ686 βογὲ οὗ ρϑγιηθηῖβ δ 
τηυςὶ 1 ι.186 δΔιημοηρϑὶ (6 ΕΒΓΘΓ ΠδΕΟΠ 5, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ͂ 
1 1Π6 5 ΠἸΠ16Γ δηὐ δὲ πίὶριιὶ τἰπ6. ΨΘΓΥ 5:0|118Ὺ 10 
ἘΠ 6 πὶ δγϑ (ἢ6 δί)ρ]6 βηα ἤοντηρ οἷοακβ ψόοσῃ δἱ (ἢ 6 
Ῥταοβθηΐ ἀδὺ ΟΥ̓͂ (8 Μοοῖβ δηὰ Ασδρϑ8, οδὶ θα θΥ͂ 
{π6 πὶ Πγῆδ, 8ἃ8 ΜῈ Ἰϑάγη ἴτοιη δ'ῆδν, Ροοοοῖκ, Νί6- 
Ὀυῆγ, ἀπά οἴοῖθ. Τῇ γουηρ τηδῃ ᾿οἵϊ {Π6 σινδὼν ἴῃ 
ἢ19 Παπήβ, 88 Φοβθρῇ αἰ! ἀ ἢ 8 ραγττηθηΐ ἴῃ (ἢο86 οὗὨ [Π6 
Ἐργριίδηῃ ψοπδῃ. ὅ0 Ῥοβϑίοῃ σοιηραγοβ Ρ]υἵδγο "5 
νι. Τ΄. 4, 878. οὗ ΤΙΡθογίυ9 ΟτδἼοοῆι : ἀντελάβετο 
τις τῶν ἱματίων, ὁ δὲ τὴν τήβεννον ἀφεὶς, καὶ φεύγων ἐν 
τοῖς χίτωσιν ἐσφάλη. ΒίΒῆορ Ῥοᾶγοο (β8γ58 (δηρὈ6}}} 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ ({18 ἴο ἢᾶνα Ὀδθθῃ ἃ ἰυηϊς, οὐ νοϑίςοδῖ, 16 
βατιηθηΐ ννόγῃ Ὡθχί [ἢ6 Βκίη, (ῸΓ βῃϊγί8, ἃ8 ὩΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
85 Ἅ6 ᾿πηδρίηα {Π6π|, Δρρεδᾶγ ἴο 6 οὗ 8 ἰδίος ἀδῖθ, 
ὉΠ]688 νὰ ρίνα {Παΐ Ὠδηι6 [0 8 ᾿ἴπθη τυηΐς :) ὈῬαϊ ἰδ 
ΜοΓάβ 1) σοηπηθοίίζοη, περιβεβλημένος ἐπὶ γυμνοῦ, Ἰεδὰ 
8 ἴο {πη!κ {παὲ {818 γγαβ ἃ Ιοοβα οἱοιἷι σδαϑὶ Ἵϑιοὶ βββὶῦ 
δδουΐ δἷπι. ὙΠῸ Πἰβιοτίδη νουϊὰ πονοὸς πᾶνο δἀάςε 
ἐκὶ γυμνοῦ βροακίηρ οὗ (ἢ6 [υη]ς, ΟΥ, 85 ψ6 σοτατλ ΟἿ 
ΤΟΏΘΘΡ 1{, οοαέ, ΜὨΙΟὮ τγὰ8 αἰ ΔΥΒ ἐπὶ γυμνοῦ, ολοβθ ἐν, 
16 Ὀοάγ. ΒΥ [πΐ8, οὐ 1Π6 σοπίγαγυ, ἢδ εἰρηῖβεϑ υϑαῦ 
486 πιδη Πδά πο (τηϊς, 8Δηἀ 88 ςσοΠηΒΘα  ΘὨΌΥ ἐόν νον 
ἴο πᾶ Κα 8 δβεᾶρε πακεά, ἤθη {πὸ ν ρυϊεᾶ Οἷ' “-- 
ΠΡ : ΤΥ ρα ΝΒ 

δ1. ἐπὶ γυμνοῦ, 8ο}]. σώματος. Τῆρσπεέοοι ' 
ΟὈΒΕοΓν ή, ἴδαν ἐπ8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ 18 ἴο νε ταῖκεη 475} ἐμοῦ αα 
οαἰΐν, ἴον ἴξ τγᾶ8 ΝΘΓῪ υϑυδ] ἰο Ὀ6 οΙοιΒοεὰ αι γίονῖ- 
ἄρῃ ἃ8 Δὴ οχίθσγίογ ραγιηθηί, ἃ8 6 8 553 πΡ 
Μϑδὴγ Οοτηπιρηϊδίοσβ ἰ8Κ6 γυμνὸς 1. [ἢ6 ΒΘ: 
 πχρητηρ τ[Π6 Οὐ ραγιοπί." ὙἘΠ15 ᾿παεεᾶ ἄό 
φιοΠΗγ βἰρηϊῆςθθ, (566 Μαίίῃ. 25, 81.) Ὀυϊ 1 5585. 
866 ἴον ἰξ οδηὴ ὃ6 δάτηϊίεά ἴῃ Π6 Ῥγεϑθεὺῖ 



24 81. ΜΑΒΚ, ΟΗΔΡ. ΚΙΕΓΡ, 

μ ἀρ ϑυιῖοὶν ὅση Ὦς ἰακοη ἰπ (Π6 ρορεν 538}96 οὗ 
μά 6 9 

ἄϊ. κρατεῦσιν αὐτὸν εἱ νεανίσκοι, Ῥιβοδίοῦ, ἴᾳ Βευν, 
Βοοίυς, (ὐετῃατά, Ησδυροῖ, δηὰ Ηρφυμίαη, {δίπἰς (ἢφς 
1Π986 ψοΓθ σναπίοη γουΐῃθ, ψο "84 (οἰϊονοά {{8 
δοί εγβ τοι ἐμ εἰγ. Βυΐί, 35 (ἰδεδυῦοη οβϑογνθβ, 
(ἢΠ6 υ89 οἵ τ6 ἀοβηϊία. δειϊοὶθ. γοίαιθῳ {πΠᾶΐ ποείθηι 
Ομρυθου, Οτοιίυ8, ὨευδὶυΒ, δα. Ἰ οἱ, ΘΕ νρίς, 
804 οἰβοτβθ, τι Βοαφηῃ. δπηἃ Κιϊποσὶ, ὙΘΙῪ ΡΟ» 
ῬΕΙΙΥ [ΔΚ Ποιὰ ἴἰο Ὀ6 τῃ9 Βοπγδη φ0[ ἀϊθγ8 δ πγεῃ- 
Εἰοηρά ; δπά 6} τριηαγκ (ἢφι νεανίσικ. ἰδ 80 υϑοά Ὦγ 
(ἢ6 Οτεοῖκ Οἰδδφίςα] τε ίουβ, δϑρβοὶβ!]}ν ΡοΪν Ὀΐμ5 δηά 
ἈΠ λη Ὑ. Ἡ, 4,44Φ. Απά 90 ιψομέμαε δα αὐφοίθϑν 
οδηλε9 Ὀγ [86 Αια. ΝΡ 15 {8 ἰἀϊοιῃ ὑπκηονη 0 
6 Ἡδοῦτονβ. δὸ 4 ὅδβ8ηι. 4, 14. [μ, 18,18, ᾧ ὅ8π), 
ᾧ, 1δ,16. ὅφηῃ. 14Φ, 24, 1 ὅ8πι, 91. καὶ δι ὅ, Φ ΟἸτοδ. 
28, 8. πἤογα (Π6 δορί. 888 πολεμιστήφ, 
ι ἄφ, ἀ τυ ϑ ϑΑν πτρὸρ τὸ φρο, 1. φ. πρὸς τὸ πῦρ, οἵ 
θειρμη. Τὰ κ9 58, 46. καθημένον πρὸς τὸ φώφ, ἘρΓ 
φῶς, ΌΥ Ὁ τηρίθγν οὗ αἴἶεοί ἴοΥ ἐδ086, [δ ἰγβηβίαγς 
τοῦ (ο 4}} οὐ͵)οςί9 ψΠΙοἢ φη 6 κἢν. ΤῊΪΒ Π88 ὮΘΕΠ, 
»γ Βιαιηιουά 5, (ἀδίδίκογ, βηὰ οἱ 679, βαοσομηίρά 4ῃ 

εἰ ὙὙ.ο δὲ ἤδσε 8 ὑϑχγ ἰηβίγιοίίνο, ἱπουρῇ ρῥγοϊΐχ, δοποίδείοη, 
ἩδϊοὮ 1 ν1}} δυγιὰρς, κὰδ ρὸν ϑηὰ δάδρί ἴο [Π6 υδ6 οὗ τς Βευάεσηϊ, 
“ Τα τίου οὔίπο Ν. 1. δηὰ πὲ τοῖς Τνυδπείδίον οἵ το Ο, Ὁ, 
ψοτο 7επτὸ ὙΠῸ δρᾷ ἰφραγῃοὰ σγεφί. Ἡονονοῦ, ιουσὲ {πεν ψεἰξς 
ἐμ Θτεοκ, (Π6Υ τειδίη (ἢ Ἡεῦτον ἰάϊοτα ἰῃ ρνϑβαβ βαᾷ ἰὈττρυΐβε, 
δηὰ εδροοίδ!ν ἴῃ ἵψο {πΐηρβ :--Ἱἰ. ἴθ (86 σοπ᾽υ ϑίίοης οΥὨ γεγθβ. 
ὝΒρτο Ὀρίπρ τότ ἰὰ Ἡρῦτ. τῆ δι Οτ. [ΠΟΥ ἜΧΡταβ8 {Π6 96 186 οἵ Δ 
ἐἶο Ηδεδν. οοπ᾽υραϊίοηα Ὀγ Θτ. τογάδ οἵ οἵἴδοὺ οοηυσαύοηα, Ἐπ 
ΠΟΥ οσρύρε [ῃ4ᾳφ δῆτ, ρα εἰθθρὶγ Γ᾽ 6 Οτ, αοέένε νον. 839 

ν, αὶ (Ὁ}, Φ, 14, ἀνατάλλειν, Μριἢ, δ, 45. σκεύδειν, 
ῳ Ῥεῖ. 8,14. καθίϑειν, 1 (ογ. 6, 4ἅ. ἀποστοματέδειν, ἴχακΚε 11, 58. 
περισσεύειν, 2 (οτ. 9, 8. 8. ἴθι εὐνοῶν, Μαῖ. δ, 25. οαμδα ότι ἴο 
Ὧ60 ἔπ! οοδ τ Ὁ τ σ15,.--11. ὕΠπδα δι Ἠοῦς, πρρά, ἔγοιι {ΠπῸ ὑδιιοῖυ 
οἵ τοοιν ἰη [.8ς [δῃ φριίῆεα ἐδυφγαὶ {πίηρο, δμρὰ ἴμρφο αχς 
Ῥγερεβὰ ἰη αν. ὮΥ βδϑύθγαὶ πογὰβ οἵ βευργαὶ εἰφοϊβοϑιίοηε, οὔθ οὗ 
(ἴθ50 ὅτ. νογὰβ 8 οἴη, δ ἀἰαϊεςῖ μϑου] τ το ἴἤθα;, ἰαίκθ ον [ἢ 6 
οἴδευ. ΤΠ ΔὲΥ ἰπάἀσοὰ π᾿ ΟΥοῪ ἐγηβιϑείοθθ. Νῶὰὺ 
δοταδεδίηρ οἵ (Β[8 ἘΝ ΡῈ ομαρτυρὴ βιηθορ (ἢ6 τ, ϑιθοτα ἐἤρρη- 
«φῖνεϑ, κεβγωκω κόρη εἰρωϊῆθῳ ΒοΙδ ἃ «πιὰ δῃὰ (μ6 αρρίς 
φὴς ἐψε, γφὶ [6 νογᾷ γλήνῃ, βἰφηϊσίηρς οὐἱγ [ἢ ἐαῤίο» οἵ Πιθηι, 15 
᾿δοπιϑίί πιο ὑδοὰ [θγ α »παΐά, 85. ἔῤῥε κακὴ γλήνη. ΟἿΘ ΠΙΔΥ πἰτιὲ» 
δεῖν οοιῃραῖα ὀργὴ, 8πα χολὴ, 8δηὰ τρόποε. ΑΒ 8]86 τιμὴ ποινή. 
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Ἠαθταίε ; ἀπ ᾿ηἀοοά ἐμ8 Ψψυτὰ ἄόοο οἴσῃ, 18. (ἢ 6 
ϑερί, σογγοϑροπᾶ ἰο ὮΝ ἀηὰ ἽΝ. Τῆθ ῬΌΓΙΥ οὗ ἐπα 
Οτθεκ ἢδ5. πονονοῦ, θό6Θη βειϑηυουθν ἀοἴοπάρά ὈγῪ 
ΡῬίοκοη, Βδρῆο!, Ἐδβ86ὶ. Βίδοκ αι! , δίοοκ, Ἡ ἐβῖ ἢ ο- 
νίυ5, Ῥαϊαϊσεί, ἀπά οἰἢοῖβ. Βυὲ ἢ ὩΘΑΣΙῪ 4}} ἘΠ 6 048. 
ϑΆρσου ρτγοἀυσοά ΟΥ̓ ἐπε, [8 ψογὰ γαῖ δἰρηῆθν 

4} ἰὮΔη ἐρηὶδ ΟΥ ζόταδ, δὸ Ευτγὶρ. δΘ5, Χεῆ. 
Ηἰκβί. 6, 4, 17. Ογτ, 7, ὅ, 10. [ἐ δὲ πιοϑὲ ἀδηοίοϑ 
ΟἿΪΥ α δέωχο οὗ ἢἤτε, βαοἢ ΒΒ 18 ὁδυβοα Ὀγ Κιπα! θὰ νοσά. 

δδ. οὐκ ἶσαι. Ἐ. Τ. ἀρτοοὰ ποῖ ἰοροῖμου. ΨΪρ, 
Βοη οῃνοπίοπίῖα. δ᾽ὸ Βέζδ, Εγδοίηυδ, δ. δαί. 
Αταῦ. ἀπ “ΕἸ ἤοΡ. Μογδίοηβ, 8ι. Τῆθ4., δὰ {(π8. ἰ9 
Ριθίεγγοα Ὀγ οἱ], νἤοβθ γϑϑοῇβ 8Γ6 ἢ 686: 14], 
Ὀδσδαθα ἢς δα Πανοῦ πηοὶ ΜΙ 8ῃ Θχϑηιρῖὶα οὗἁὨ (6 
ψογὰ ἴῃ [Π6 βθη86 ψ ηἰσῃ (δοθ6 πῆο οὐ μο {Π15 18. 
ἰαζρχειδιίοη πιδιηταὶη  Φάϊν, Ὀθοδῦδα (ἢ τ θ 8 ἸαΡ 9 
δοθῦ Ὠοὶ (0 μάνα σατο ΠΟΥ͂ ἤθανγ τρί θῈ (8 
οδαβο τηδ66. αραϊηδῇ πίη. Ὀὰϊ τί γ {π8ὲ (8 ΡΓο" 
οοάατγα ταϊρσιν! ΠΟΙ οὐ ἃ Βρεοίουϑ ἀρρϑάγδηος οὗ 708- 
εἰσο. Βιι ἴδὲ ψουὰ θ6 Δοσοπιρ 8064, ἔς ἀεπρσπὶ- 
[055 οὐ (6 Νἰζη65865 ψόγό σοηβίβιίθηΐ, ΗΒ 1ηἴδγ- 
Ργαοϊδίϊοη βθϑίῃβ ἴό να ὑὕθθῃ δάἀοριθα Βγ Ἦ ἐἐδβίδπι. 
ἩἢῸ οἶϊε8 Αριυα). 10. “ Οὐπὶ ͵8π| δε θη 88 ῬΔΓΘΒ, 
σπποίογεη 58.}}15. δὰ πη} ϑο ΟΠ 6 πὶ ΟΟΏρΡΤΙΘΒ ΕΒ, 
6Χ τῇοἕο ρεζροίυο ἐπ ἀγπϑιὼ ἐδγοδ ἀθθογθηῖ σοη)οὶ." 
Βοβοῆ. ΠΡ ΜΩΝ ῷ, 6. “δὴ νοῖδβ ᾿ρβϑογι ᾿ηνεηίθη. 
τὺ ὈΣΣΣΥΏ, τοἠνθϑηϊοητδ, Ὀοϑ τ οηΐ πὶ ΘΟΓΙΠ. δὲ 
δτειηυῖ." Οὐ 6 ἐοηίγεγυ, Ἠδιηπι. ατοῖ. ΔΊΟΥ, 
Βουά. Ἠευρεϊ, Εταδτη. Ζοῦ. σοθογ ἑάοηθα, δ ἃ 50 

Οὗ εἰν ἰὑμπτε δἵὸ ἱπβηϊίϊ σχιμρὶ δ ἱῃ (ΔῈ ϑερίυδρίοξ, ἀκ. Κι, 
ουρὴ Ἴ29 οἰᾳηίδεο θοιὰ δωγεη δηα ποηουγο, ἐμῶν δοὲ ΟὨΪΥ στρ. 
ἀδν ἴ Όγ οπε οἵ 8086, τ ἢ6Ὲ ἰξ δἰρηίῆθβ (86 οὐδεν, ϑαὶ [μθγα δοίης 
δησίδον Ηερτ. νορὰ, ὕλ0, Δ] ΟἿ βρη ϊδόβ ἃ δωγάεη, (ἰ. 6. ΟΌΪΥ ὁΠ6 
Ρατὶ οἵ τ εἰρη βοδιίομ οὗὨ Ἴ339,) 188} Βαανα γεπαθτγθὰ ὕ20 βοιμθ- 
εἴβιθϑ Ὀγ ἐδ σϑάσν σι σακίοθ ΟΥ̓ Ἴ2}, ἀα [παἰδὴ 14, 5. Νὸν οὗ 
εἰῖβ (ον ὃς ΒΑΦΑῪ ΘχαΡΉρ θὰ ἴμ 16 Ν. Τ'; ἴνν πινέδηοο, ἰπαΐ ἨὨΟΨ᾽ 
νόξοτα υϑ, διὰ ΨΚΣΟΝ ραν τίϑε ἢὉ0 ἔδοθο βοβοροὶ ϑϑϑαγυδεῖοπβ 95 
“ἰῷ ᾿ξ υϑίδιίο ἑδίοιι.. ΤΉ φῶν ἐδ ἄστεα νοὰ αὔσεΥ [6 πρδον οὗ 
ἢν Ἠξοῦ». Ὅν, Νοδε, (89 δων, {περϑο Οὐ. Ὄρε Ἄρ6Π0,} Τιρῖνον 
Ὦτα, οὗ αι (ἀϑοέ, Ῥενῆσρα, [μΔἱ: κ᾽.) ἴῃ Φομσα 
ι.56, δοιὰ ᾿ἰρμϊ δοά. β2ε." ἜΣ ᾿ να 
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ΟἸογο, δηά βοῆς Ἰηοάογηῃ νογβίοῃβ ". Τῆυ8 Οδιαρθοὶ 
οο ἰγδηβἰδῖοβ ἐπδιβοίεπές δηὰ ἀείδη 48 {Π|8 1ἸπίοΓρΓο- 
ἰδίου Ὀγ {π6 ἔο]Π] ον ηρ ἀιριυμηθηῖϊ8. “Νον (6 γα 18 
οι Βίηρ ἴῃ 1Π6 ψΏο]6 πδιγδίνο ἰδὲ 1ηϑ1]ηε8[68 [ἢ 6 
8:28 }65ὲ ἀἰΒογορΏΟΥ διηοηρ (ἢ6 Ὑ]Ώ6588686. (ὐπη {πὸ 
ςοπίσαυ, ἴῃ (Π6 ΟΟΒρ6]8, (6 ἰΘΒΕΠΠἸΟΏΥ βρθοϊῆθα 15 
τοοπίϊοηρὰ 85 θείηρ ρσίνεη ὈΥ 411] (ἢ ψ τΠθ85868.. ὙΠῸ 
ἀϊδδγοηοοθ ἰη Μαίτμον δηὰ Μαγκ (οὔδ βαγίῃρ, 7 ιοὐἐξ 
γοδμϊα, δηοίποσ, 7 οαπ γεδμά; οὐα δαάϊηρ, "παάξ 
εοἰέδι, βαπάς, διιοίῃον οὐτηρ τ ;) ἅτ ποῖ ΟὨΪΥ οὗ πο 
τηοπηεῃΐ ἴῃ {Παιηβοῖνοβ, θυΐϊ ἃγα π|διβεν αἰ γος οβ 
ἴῃ {6 τορογίβ οἵ (ῃ6 Ενδηρο 8.8, ποῖ ἴῃ τῃ6 ἐθ8ῖ1- 
ἸΏΟΩΥ οἱ [ῃ6 ΜΠῊὴ6586Β; ΠΟΓ ἅΓ6 (ΠΟΥ ρτοαῖον ἴδῃ 
(ῃο86 ψῃϊοἢ οσσὰν ἴῃ πηοδέ οἴπογ ἔδλοϊβ γοἰδίθα ἔγοιι 
ΤΑΘΙΏΟΣΤΥ. δῖ, ᾿μογείογο, ρεγρί χὰ (8 ρομῃιβ 
δηὰ {86 8ογῖ 68 88, (ἢδί, δα πη  Ἰηρ 411} τΠδὶ 88 δὖ- 
(οϑἰ66,, 1 ἀϊά ποΐ διηουηΐ ἴο νι δὶ οου]ά 6 δοοοιιηίοὰ 
ἃ σδρίῖϊαὶ οσίπηθ. ΤΠΪδΒ πιδά6 {μ6 ΒΙρἢ ρῥγθϑί (δ ηκ οὗ 
οχιογιίηρ ἴσοι οὔγ 1,ογά δ του ἢ ἃ σορίδβείοη ψ ὨοΒ 
ταὶς ΒΌΡΡΙΥ {118 ἀσίδοει οὗ ϑνϊάβεξηςθ. Τδ8 Ἔχρο- 
ἀϊοηΐ βισοοοαοά ἰο {πεῖς ψίδῆ. {651., (ποιῇ ποῖ 
ουξν 66 Ὀγ {Π6ὶγ 8011} 7, 88 πὸ ΨΥ αἰδβροβεέ. ἴο 
ἀδοϊ πα βυβοιίησ, δηά {ἢογείογο γοϑ"γ δυρρίϊοα 
{6 πὶ ψ τ ἢ (6 ρῥγοίοχὶ [ΠΟΥ πδηϊθα.᾽ ΤῸ (18 ἀγρὺ- 
τηθηῖ γο ἢ νου]ά τερὶν : “Αἱ εχ οἱθηιίίο Ἐνδηρα- 
᾿1ἰδίδο. ἰῃ δηδγγδηὰ {8108 Ὠυ.}}}8 σαιιδ85 οἰγοι πιδιδηι 
ΤΕ 8 ρ8ὰ, 4ι δ 1 ὈΏΙΝΘΓΒΙΙΗΙ {ΓΔ 1, ΠΟΘΙ 88[18 ἑυϊὰ 
ΠΟ ροῖοβί. Εἰ δγάυιιπι βαι18 νἱἀοθδίυγ πος ογὔηθη, 
ΟἸὨγϑῖο ἱπιρδοίυπι), ϑδασογάοι βιιπῆο, Ηϊης οὨϊπὶ 
δἃ οαὐυδβα ἀϊεοηάδπι οχοίδί Ποιίηιπι.. Ηυ}1.8 νεγὸ 
δἰἰδηξ) ΘΠ οἰ οραῖ, αἱ δά 4]1ἀ σαρυΐ 86 σοηνογίογοξ 
ϑεασογάοίυπιη Ῥγεθβθδ, 4110 (δ ηάθπὶ ΓΕΒΡΟη δ οὔ θπὶ ἰρ5ῖ 
ἐχίογημπεγεί."᾿ ΟΠ ΘυδηοΓ Ποἰἀ8 ἃ οδυζίου, δηὰ ρμογ- 

Φ Ἰλριιοοι ἐγδμβίαϊθα δὴ ουομ συΐάφηποδ, ΟΥ ἰροϊοΏγ, δῃὰ οὔ- 
Β6ῖγοδ: “Τα “9 6νγῖδἢ ΘΔΠΟῺΒ 8 οὗ ἴδγϑε Κίηὰδβ οὗ ἰδβεϊηοηίε. 
Ἰ. ἃ νδΐῃ ὑδβι ΠΊΟΩΥ : 2. 8 βίδηάιηρ ἰαβεϊμηοηγν, ἀουδιῆι), γοὶ δάυλ- 
ἰεἀ το ὃδ9 οϑηγαδβδβοά δηὰ δοσγυξηϊξοά ; 8. τς ἐεβε τ ΟΥ̓ (ἘΘΠΡ  ἼΩ3 
53 }129) οὗ (δ6 πογὰβ οὗ τπδθπλ μας ἀρτοϑὰ οἵ διιθά ἐορείπφε; 
ψβεὴ [86 ψογὰβ οὐἉ {π|Ὸ ὙΠ Ώ68668 ὙγΈγΘ ἴα [6 δᾶ :)8 ρυγροῦθ. Οπ 
1656 866 ἴπ6 Τγδοῖ. δαῃῃϑάγιη, σδρ. δ. ἢ]. 8, 4. 
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ἤαρ5 Ῥυυάθης ἠδυίγα! γ. [1 ἀπ, Πονθνογ, ἱπο!πρᾶ 
ἴο δοσεάβ ἰο πὸ ἐσέέοῃ" ορίηϊοη. Τδα οδ]θείίοη οὗ 
ὙὝοΙ, πὲ τῃ6 8686 σε οιοπέϊα, ἰάοποα, ἰΒ ἀδϑιυΐθ 
οὗ δυϊ)οσὶςγ, 8668 ἢοΐ νϑΓῪ σορσοηΐ; ἰογ {86 βἰρῃηιῆ- 
σδίοη ἢ αι θβίίοη 18 80 ἈρΊΘΘΔΡ]6 (0 (ἢ6 γϑά]σαὶ ἴογος 
οὔ (ἢ6 ΜψοΓαὰ 88 Βοβγοοὶυ ἰο πεεά αηψ. 

“ ὅ8. καταλύσω τὸν ναὺν τοῦτον τὸν χειροποίητον. ΤῊ]8 
ψ ΟΣ χειροποίητον (540 ΟὙτοί 5) 88 Δα 466, 168 (Πγίβί 
ΒηΟΌ]α 866πὶ ἴο ἤν βροκβθῃ Ῥδγβθο οα} Υ. ΥὙΥ̓ εἴ8. 
δῖναβ ἜΧϑ 168 οὗ {ΠπῸ ψοτά χειροπ. 1 84 ἃ ρᾶβϑβαᾶρα 
οὗ Τῃυογάϊά68 29, 77. γεῖ πιογα ἀρροβίϊε, ψἤθγ φλὸξ 
χειροποιήτη ἰ8 α διμολθᾳ ἴο ἀπὸ ταυτομάτου πῦρ. Ἦδβ 
οἰΐῖ658 αἶβο τῆ6 ΟΠ] ον ηρ Βαδυτ αι} ραβϑαρθθ ἴγοῦ τἢ 6 
1, ἰίη ΟἸδββίοβ. Αρυ]ε). Μεί. δ. ““Ργορὰ ἴοῃι 5 8}- 
Ἰαρβιιπὶ ἀοπηυϑ8 ταρὶβ οβί, βάἀβοδία ποη Ὠυτηδη18 τηδ- 
θυ, βοά ἀϊνίηἷ5 ἀγιϊθυ5." Οὐυτί. δ, 1, 84. ““Ψοίιι5- 
[88 ΠΟἢ Ορδγὰ βοΐ τηδηυΐαοίδ, βοὰ οἰἶδπὶ ᾿ρ88π Πᾶ- 
[υγδπ ρ4}] δῖ πὰ οχϑάθηδο ρογη." 

ὅ9. οὐδὲ οὕτως ἴση ἦ ἡ μ.α. 1. 6. Ἰηβιηοίοη!ξ ἴον (ἢ 6 
ῬΌΓΡοΒΕ οἵ οβ 80 15Π1ηᾳ5’ ἃ ολρί(4] οὔατρο. ἘῸσ (45 1.. 
γῇ. ΟὈΒΕΓν68) {Π6 οὐξόποθ 8 ἃ ἸΏΘΓΘ ΘΙΆΒΓΥ Ὀοδβί, 

1 ὸ οουἹὰ ποέ εἴἶκεος {Π||8, δηά ἰΥ Ὠα σοι, {Ποτᾷ 
Μοῦ Ϊα θ6 ὯῸ δαγῃ ἄοπθ. Β6Ζα οὔβογνθ ἰῃδὶ [ἢ9 
(68 ΠΠΟΏΥ 88 ποί σοηδβιβϑίθηΐϊ, Ὀφοδι86 ΟὯρ 881 ἃ ἢθ 
οομίά ἀεβίσου, ὅτε, (49 Μαίι ἢ.) [6 οἵδορ {δὶ ἢδ 
ενομἑά ἀαβίτοΥ (18 Μαγκ). Βυΐ {18 Β66π|8 ἴο0 βυδ- 
116 δηᾶ δγίιῆςα] ἃ πιοάβ οὗ ἱπίογργείδίίοῃ. γἯἅ6ὲ 
τοιϑῖ {μεγϑίογα [Δ Κ6 οὐκ ἴση ἴον ἐποιοϊεηέ. 

65. ἥρξαντά----περικαλύπτειν, 1. 6. ΌΥῚ ΨΑΥ οὗ οοη- 
ἰυπιο γ, δηά [ἢ 16βῖ, δοκίηρ πίμη ἴο ἀἰνέης ψῇο βίγυοϊκ 
ἢ. Βιχίογί, ϑίασκ, δῃηὰά οὐΐϑσβ, οὔβογνῷφ οὔ (}}15 
θείης 8 βίβῃ οὗ σοπάοιμηδίίζοη, δηα σΟΙΊΡᾷΓΟ 8 (118- 
οι οΟὗἨ 6 δῃοϊθηϊβ ἰο νϑὲ} {π6 Βοδά οὗ ἰῆρβα ἀδους 
ἴο 6 Ἰεἀ ο οσδρίϊζαὶ] ἀχθουζίοη. (866 Εδ1ῃ. 7,8.) [ἢ 
ἀροά, 45 γα ἰϑᾶσῃ ἴτοι (ίσοσο, [ἢ 6 ἔογιη οὗ σοπάριῃ- 
πδιοη νγ88 [ἢ18: “1, ἸοίοΥῦ, σοΠ σα πηδῆυ8, σαροΐ οὔ- 
ὨῸΡ ΐο, διροσὶ ἱη.6]1οἱ βυβροπαίο.᾽ ΒΒ Κυϊποοῖ 
τσ ἶγ δοοοπηΐβ παὶ ποιπίηρ ἰο ἴΠ6 μγεβθαῃΐ ρΌΓΡΟΒΘο, 
Βαβι άθβ, ἔῃ δος ἃ ο886, (ἢ6 ψδοΪα ποδα γγχδ88 οονεγϑά, 
88 ἴξ ὙΠ ΓΘ, ὙΠῚ ἃ 880: ἦθγε {Π6 ΓΘ ΘΡρΡΘβΓΒ ΟἠΪγ ἴα 
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αν Ῥθ6η ἃ παπακογο ίαῇ, οἵ δοιῖὲ βαοῦ ἐπίπρ, θσυηὰ 
ονοῦ ἐἰ ἐψό5 οἵ ζεβυ8, γῇ 0 γὰ8, 89 ΨῈ βῇοι )ὰ 84ν, 
ὈΠΗη4ΔΙοΙ ἀ6ά. : 

68. οὐκ οἶδω---τί φὺ ἈέγειφΦ. ὙΝ εἰδιοίη 566 Π15 ἴο ἢανα 
σοηϑί στοὰ 1818, (Δα [ {ΠῚ ηΚ τ Ε}γ,) 88 8η ἰἀἰομπδεῖ- 
64] δογηιμία 9 ποραίίοη, αὐγὰ ἴῃ {{16 ῬΆΓΆ}6] ραββαρὸ 
οὗ Μαῖιῆ. 836, 70. σοαλραῦοβ δορῆ. Αγ. 970. πώς 
τοῦτ᾽ ἐλέξαϑ, οὐ κατοιδ᾽ ὅπως λέγεις. Ηδ ΠοΙὸ δβιώᾳ;" 
196. ὕυτδιπεπί. 8, 8, 6. “δὲ 4018 1ἸπτοΙτοράνοσ υδὶ 
δεῖ Ὀο5 πιευϑὴὺ Εἰ ἰοὺ Γοϑροηαοει : Ἰρπογο αιὰ ἰὼ 
ἔδυ ατία. ΠῸ ΠΤ, ΓΤῸ τὺ Ὁ. θη. Πα]. ἂς 
Ἰλ)ειηοίῖι. 58. Ρδιῦ. ΜΙ]. ΟἸοτγίοβ. 9, ὅ, 4Φ. ἃ. “" Ν6- 
406, νοΒ 4] Ὠοτηΐηθ8 818, πονὶ, Πο4Ὲ6 8.10.7 (ς, 
το δ. Εοοβοίο 483. ““Νοη θηϊ{Π πονὶ, πος 8εο.ἢ 
68. ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον. ἘῸΓ (ῃδί (6 εἰτγ- 

συπηθίδηςοθβ πιδηϊ οηθὰ 1η {(Π6 [Ὁ] οσίηρ ψογάβ ἢδρ- 
ῥβοηθὰ ἰη {18 ΠᾺ]], 18 τηδηϊθϑῖ, θοΓἢ ἔτοπι {Π6 Ἄσοῆ- 
(οχί, δηᾷ αβο ἔγοῃι Ἐ).6 ραγδὶ οὶ ραϑβᾶροβ οὗ [ῃ6 ΟΥΟΣ 
Ἐνδηρο  βί8, ἐααρρρ αι 
. 690. ἡ καιδίσκη. Ρτοΐδββοι Μ|ιςἢδο 8 τῖϑ 68 [οῦ 
βοῦ!6 ΜΚ. ψ ῇογα ἴΠ6 ΔΓ ]ο] 6 καὶ 15 ψδητηρ. Βυῖ Ὧν. 
Οὐ θῇ ΝΟΡῪ {ΓῸΪΥ τογηδγκϑ παῖ {Π18 18. Ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ, 
[π ἰ5 ἀρραγοπί, (ςοηξίημ68 Η6,) ἴγοπι [ΠΘΙΓ ΟὟ ἢ 6 
οὗ οχρεεεδίσῃ, σοπιρατεά ψ΄ῖιἢ (δαὶ οὗ δι. ΦοΠη᾽8, ἰδὲ 
(6 ἴἤτοο ἢἤγθε Ενδορο δία ἡσνοῦ δίϊοπάθα ἰο “μὲ 
ογάεν οὗ ἰἴχο ἰγββδοῖοῦ ; {ΠπεῚῚ Ροΐηξ Ὀεοΐηρ ΟὨΪΥ ἰό 
ΘΒ ΌΓΘ 8, {πᾶ Ῥοδίος ἀδηϊθά οὐγ ϑανίοινγ ἐλγίζο. 
Ηδῆοο ἱξ 866π|8 ἰο τη6, {παὶ {6 τηρϊα λογὸ τηϑδηΐ 3ὁ 
πσὶ το σανιό ψἰΠ ἢθν {π8ῖ 15 πιοητοποά νὸς. 67, δὺῖ 
ϊγο ῥυίποίραὶ ταδί ; ἐλ νιαδά ἐλαὲ δἰοοά αὐ ἐδλε ρογεῆ, ἡ 
«αἰδίσκη εἰς τὸ προαύλιον, ΨΟΥ. 68 ; ΟΥ, δοοογηϊηρ [6 
Βὲ. Ζοῃη 18, 17. ἡ παιδίσκη ἡ ρός. . ΤΠ οἴδδὲ 
βϑϑιπίηρ ςοηίγδάἀϊοσιίίοηθ ἐπ ἐπι σαπὶ τοβοσ Μὴ} 
ΘΒ δ Ϊν Τϑοοηο6. {θε. Ονθη.) οβθῶπ!. (6 Κ68 { [ὍΣ 
παιδίσκη τις. Τῆδί 56 ψδ8 {πὸ 5δῖηθ ψΓ (6 ἴ0Ὲ. 
ΠῚ αὐ από 6 {10Κ5, ἵτοση Μαίίῃον. ' 

γᾷ. ὀτιβαλὼν, ἔκλαιε. ἴπ ἀοίογομηίηρ (ἢ6 δοηβά 
οὗ {15 ραϑθδζθ, (Π6 Ομ ἐδίογβ ἃγὸ ὈΥ͂ Ὸ [6819 
δρτοο. Ομμρθ6}} ἢ88 {ὙὈῪ δα! [δὲ ἔπ 6 ̓6 δὰ ποῖ 
ἘΏΔΗΥ γογάα 1η ϑοτρίατο ΜΒοδ ἤδνα πεγ ῸΡ6 
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ΠΊΟΤΘ ἴηι ργείδίζσμ ἴμαη ἰπἰβ ἐπιβαλών, ἀηα Κὐοέποὲ 
δὰ ς Βῃγσννν γδπιατκοά : “ Οὐϑουτίον Πυ]05 Ἰοοὶ Ὀγαὶ 
νἱἵᾶ5 τϊγιωι ἰη ἀγοιίζιπὶ Ἔχρ]δηβίογαπι ἱηρδηΐα δχοσί 
σε, ΘΟΓΤΏα 6 56 η θ πῆ 189 τ] Ἰρ]1οὰν 1. ὙΤῊΘ᾽ 1η- 
[ογρραίδι θη οὐ ΤΠΘΟΡΗγ οί, 88 θείηρ ΡΓΟΌΘΡΙΥ 
ἰδαπαεὰ οἡ. ΟἾγυβ. δπὰ οὔμεγ ατεοὶς Ἑδιΐοιθ, ἀ6- 
ΘΓ 8 ΟΌΓ γε αἰίεηζίοη. [ΓΕ 15 (Π]18: ἐπικαλυψάμε- 
νος τὴν κεφαλην, σουδγίηρ' ἠϊ4 ἠεαά, οΥ 7106. ὝΠΕΓΙΟ 5 
τι 6ἰ]ΠΠρεἐ5 οὗ ἱμάτιον, ψηϊσἢ 15 θη ἴῃ σοπ)]υηοιοπ 
11 ἐπιβαλὼν ἴῃ Τ ον. 19, 1090. ἀπά ἱπάρφοά 1ἴ 18 ποὲ 
ὨΒΙΓοαπθης ἴῃ (ἢ6 ΟἸδββίςαδὶ τυυιίεσβ. 80 ΖΏ8.Πγ]. 
ΟΒοερῆ. 7ὅ. δακρύω δ᾽ ὑφ᾽ εἱμάτων : ψἤδΓΘ ΑΡὈΓΟΒΟἢ 
ΟΟΙΏΡΑΓΘΒ8ος. ΤΓΔΆΡΕΖ. 714. ἐγκαλυψαμενος ἔκλαιε. Απᾶ 
διρρβ οἰίβ8α Ηοπι. Οὐ. Δ. 114. Δάκρυ δ᾽ ἀπὸ βλεφάρων 
χαμάδις βάλε, πατρὸς ἀκούσας, γλαῖναν πορῷυρέην ἀντ᾽ 
ςοἰαλμοῆν ὐβϑολὴ, Δηὰ Ευίο: ϑΌΡΡΪ. τς Σὲ τὸν 
κατήρη χλανιδίοις ἀνιστορῶ, Δέγ', ἐκκαλύψας κρᾶτα, 
καὶ παρεὶς.. Το ψῃοἢ Βίβιορ ΒΙοιηβοϊὰ δά 5 Επι- 
γίρ. 905. Οταβί. 274. Ξξύγγονε, τί κλάεις, ὄμμα θεῖσ᾽ 
εἴσω πέπλων; Ῥ]δίοη. Ῥ85α. Ρ. 97. “ ῷΓι[ίδην. ὥστε 
ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν. ἘΡΙΡΤ. ἰῃ ΗδουθάῃΝ 
ΔὨΙΠο].᾿ὅ, 88. Ρ. 889. φᾶρος γὰρ ἐπικρεμὲς ἀμφὶ προσώ- 
κῷὸ Πύήμωνρα μὲν δείκνυσιν" ἀπωγγέλουσι δὲ πέπλο) Πέν: 
θος ὑποβρύχιον, κεκλοισμένοι. ἄχρι πεδίλων. ἘλιΓΙρΡ. 80. 
ΑτίθίορΗ, ἤδη. 949. Πρώτιστα μὲν γὰρ ἕνα γε τινὰ 
καθεῖσεν ἐγκαλύψας ᾿Αχιλλέα τιν, ἢ Νίοβην, τὸ πρόσωπον 
οὐχὶ δεικνύς, Πρύσχημα τῆς τραγῳδίας, γρύξοντας οὐδὲ 
τουτί. ΓΘ Ξάπ|6 ἰϑαγηρα δαοῦγ σοιηραγδβ {ἢ6 [0]- 
Ιονηρ ρᾶββᾶρο οἵ Ηογοάοι. 6, 67. κατακαλυψάμενος 
ἤϊε ἐκ τοῦ θεήτρου ἐς τὰ ἑωῦτοῦ οἰκία. Ηδΐ {86 8η- 
οἰθηΐβ ΨΟΓΘ δασαδίοπιοι, ἢ δι((6Γ ρτίιοί, (ο νϑ1} {η6 
Ἠοδά 18 σογίδίη, ἔγοιῃ «05. Απί. 7, 10, δ. καλυψαμένου 
δὲ βασιλέως καὶ στένοντος. 850 480 2 ϑ4π). 15, 80, 19, 
4., . Ἐβ6ἢ, 7, 8. .96Γ. 14, 8 ὅὃζ. 4. Οὐδιῆρθοῖ! δήἠπλ 9 
ῃαὶ [ἢ8 συβίομῃ οὗ νε!]Πηρ {86 μοδα ἴῃ ρτιϑῖ ΒΒ θθθ η΄ 
Ρτγονϑά ἐο πᾶν δχβίθα βπιοηρ (η6 Οτδοκδ δηὰ ἢο- 
Ιη8η9, δυΐ ποῖ δΔιηοηρ ἴῃ6 96 Χ85. Ὑοῖ (ῃδΐ ροϊηΐ 
βϑδίῃβ ἐῦ Ὅ6 6βἰδ Ὁ] }5ῃ6 ἃ ὈΥ {π6 Ἔχδιρ]65 αρονο οἰϊθά, 
ΝΟΥ οδὰ (15 Σδαβοηδοὶν ρ6 ἀουθίεα οὗ δὴν οἰν"]!Ζοὰ 
πδίϊοῦ, ΘΒΡ ΟΠ ν ἃ5 ἢ Δα πη115 [Παΐ 1{ 18 νΘΡῪ ὨΔίΆΓΑΙ: 
“ ΨΟΊ,. 11. Κ 

Φ 
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ἴῸΓ ἃ τηϑδη Ψ}}}0 6608 ἴο ἢϊ46 ἢἰ8 ἴδλοθ. ΤΠδ ἀῦονα ορί- 
ὨΙΟΏ 8 Βιρροτγίοα ὃγ δε] πηδϑὶυ8, ΕἸβηογ, Ηθυπιδη, ΑὉ- 
τοβοῆ, Κιοῦβ, ΒοζΖα, ὅοῃ}Ζ, δου ναγίΖ, ΝΥ οἱἔ, δοῃοοίί- 
Βεοη, δίαγοϊ, [δηρ, Βοδυϑοῦτγα, Μο] ἀθηθδϑιιοσ, δε θη, 
Βυροηΐ, δυΐςεν, Βοβ, Ψογβίί8, Κουοῆθη, Ατσηοϊά, 
Ατγηάϊξ, δπά οἴπογβ. Τῇ 8 πη ογργοίδίίοη, ρννονοσ, [168 
ΟΡΘἢ ἴο νΕΙῪ βϑγίουβ ορ)θοϊΐοηβ. Ὦγσ. (διρὈ6}} Ὧ88 τὸ - 
τηλοῦ, “ {π8ἴ ἃ τηδῆ [1468 ἢ5 ἴδς6 ἴῃ στίοῖ, ἢοΐ 80 
τη σοἢ ἴο σοπορδὶ ἢ18 Θπιοίίοῃ, 845 ἴο σοησθοδὶ {πε οἴοςοϊς 
οὗ 1, τπ6 ἀϊδίογίοη 10 Ὀγηρδ ὈρΡοη 18 σουπίθηδῃσα. 
Βυΐ (ςοπίϊπιιθ5 Π6) {Π6 τηδίζοῦ οὗ σοῃβθαυθηςα ἴο 
Ῥεῖθὺ νψᾶ8 ἴο σοποθδὶ [5 διηοίοη δἰιοσεῖμοσ. Νοῖν 
Πα οουϊά ποῖ παν Δ Κθὴ ἃ τογο οἴξοίυδὶ τπηοιῃοά οὗ 
πα μου Αι α 1ῦ ἴο 41} ἀγτουπὰ ἢ]πὶ, (ἤ8η ὈΥ τι Πρ ὑΡ 

ἰ5. ῃΠοδὰ 1ῃ ἢ]5 τηδηῖῖθ. Τβ σουϊὰ ποί [241] ἴο δἵ- 
{γαοῖ (Π6 δἰἰδηςοη οὗ τὴν ψἢο δα πο ορροτγίιηϊ 
οὗ ορβογνίηρ (6 οἤδπρα οἡ [}18 δαίυγοβ." Τῇδ [ο]- 
ἰονὶπρ ο"]δοιοἢ5 οὗ Κυρκο δῃά οἵ ιθσβ ἃγα 58{1}} τὩογα 
ψοιρῆςν. ΤῈ}15 ἸηοΓριθίδ! Οἢ ΓΟΑΌΪΓΟ5, (84 {{|60.) 
8η 61110518 πηῃθαγά οὗ, (ἐπιβαλών τὸ ἱμάτιον τῇ κεφαλῇ» 
1. 6. τῇ προσώπῳ,) 8Δη4, ὑπ} 1ἃ Β6 σοπῆγμχρα ὈΥ 6χ- 
ΔΙΏΡΪ65, 1ἴ 18 1ηΔ415810]56.ἁὨ ΝοΙ Ψ1} 11 Ὀ6 δι ϊοϊθης 
ἴο ῥτονθ ἰδὲ ἴῃ6 ψογὰ κεφαλὴ, ΟΥ πρόσωπον, οΥ ἱμά- 
τίον, 18 ΒΟ ΘΕ 1Π|68 ΟΠ 6. Α ραββᾶβα χιιδὲ 6 ῥΓγο- 
ἀυςοα ψἤογα ἐπιβάλλειν, ρμυΐ 5: ΡΥ, δίῃ !ῆδβ ἐο υεἰξ 
ἐδό οομηΐθπαηοθ Οὗ ἠεαά, ὃν ἐϊινοιυΐϊηρ οὐδ ν ἱέ α πυδϑέ. Το 
ψΠΊΟἢ 1 πλπδί δαἀά ἃ γεί βίγοηρεοσ οὐδ)θοϊίοη, ΠδΙΊΕΪγΥ, 
ταὶ {Π6 τοδάϊηρ ργοροβθά νου] δ6 8 δοἐεοΐδηι. Ἔπι- 
βαλ. ἱμ. ὅς. σλῃ ΟΠἾΪΥ 58,9, ΠΥ ἴο γον ἃ νεϑῖ, ἄτα. 
ΟΥΘΓ ἰῃἢ6 Ποδά οἵ ἀποέϊιδ6»", ἢοΐ ΟΥ̓ΘΣ ΟἹ 6᾽8 οἱ ἢοδά ἢ, 
ΨΥ Ὦ1Ο]} νου γραῖα ἐπιβαλόμενος, 1080 88 ἐπικαλυψά- 
μενος ἃ ἐγκαλυψάμενος. {Π}18 ἸπτοΙρτγοίδιου τηυϑῖ 
{Ππογοίοσγα 06 υτίεγὶγ ἀραηἀάοηθά, Οὐτοῖϊι5, (Ἰοσίσυβ, 
Ἡδυροὶ, δίπιοη, Ῥοίανιιϑ, Μυηίῃα, δηά οἴδμογϑ, ἴη- 
ἰογργοὶ σάἀάεης ἤευϊέ, ἠδ ργοσοεάφα ἐο εὐθ6ρ; ἃ8 ἴῃ 
ὙΠΘορΡἢγ. Οδαγ. 8. καὶ ἐπιβαλὼν ἐρωτᾷν, δῃὰ Π)1οἀ. 

Ἀ ΤῊ ράββαρα δἀδυοσοὰ ὃγ ὙῸ]Γ [τοῖα Ευτρ. Ελ ςῖ, 1921. 
ἐπιβαλὼν φάρη κοραῖς ἐμαῖσι, 1ι6 ὨοϊΒίηρ ἴο 1Π6 ρύυγροβα; ὈδοδιΒ6 
ἔλεγε (6 οἰγουμηδίδποθ ἰῇ ηυοϑίίοη 8 Ἔχργθβϑθα Ἢ δε αααεα 
τυογαξ. 
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δις. 845. Β. ἐχιβάλων φῆσι. ὅὃο ἴῃ Ηδρῦτ. ΣΑΣ", 19 
ἰδίθη σὴ ἢ ἃ νοῦρ δα ἀθά. Τίν8, πονθνοσ, 8. ᾿50}γ 
Ρτοπουησοα ΡΥ Κυΐποεὶ ἃ ἰδησυϊὰ δηὰ ἔτσι τηΐογ-᾿ 
Ρτοίδίίοη. Οἰἤοῖβ, 48 Βεζα, Βαρῃεῖ, Εοβδθημ. δηά 
ΟΒΙΘΙΒΠογ, Κα ἐπιβ. ἴογ ὁρμᾷν, ἀῃὰ {πον τ 0Κ (ῃδῖ 
ἐπιβαλὼν ἔκλαιε, τιιδὴϊηρ ομέ οΥ᾽ ἄοον5, 18. θαυϊνα!οηΐ 
ἰο {Π6 ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσε οἵ ἰ!6 οἴδοΓ ἔνϑῃρο δί8. 
Αηά ᾿πἀεεά ἐπιβάλλω 068 Βοτηθίϊπι65, ΘΒ ρ6ΟΙ8}}Κ ἴῃ 
{Π6 δερί. βρη ἐο γωδῆ. Βυΐῖ, 848 ΓΙΟΘΒΏΘΙ ἢ88 οὔὉ- 
ΒΕΙΓνΘα, 11 ὅοεβ8 ποῖ ἄρρϑθᾶσ ἔγουι [6 Ῥβββᾶρδδ Ῥγο- 
ἀυορα νὶοῖδον ἐπιβ. σα ὑ6 80 5816 τοἱέλομέ {Π6 84α]- 
(Ἰοη οὗ βοιηθ ρμέασθ 07") ρϑγϑδοβ ἃ8 ἴῃ6 δηᾶ οὗ βδαοίίοῃ. 
Β6581:468, [Π6Γ6 18 βοπῃθίηρ' Ὠαβἢ δηὰ δγ- [δἰοῃοά ἰη 
1ῃ6 86η86 γτοάιυσοά. ΟἸΠ6ΓΒ, 88 Γ,οοϑηογ, Ηδἰηβίυ8, 
δηά Κυΐηοεῖὶ, νι {Π6 δυο οὗ {Π6 Ψυϊ]ρ. δυγ. 
οί. Ῥογβ. Ατιη. [4]. δά (οά. (δηΐίδρ. γοηᾶθγ 
εαρὶὲ ἤεγε; δῃὰ {πον ργοάμψοθ δχϑιηρ]θ8. Βυΐ ἰη 
ἐΐθπι ἴΐ6 νοῦ 51:0} 1Η 65 ἐπέογοαά προ, πιαϊκίηρ α οοηι- 
τηθησοπιοπέ οἵ, ὅε. ΜὨϊοἢ Ὑ]6 148, 1 {Π|ηΚ, ἃ νϑΓῪ 
[ἰρι ἃ 856η86 : ἱηβοιη τ σἢ {παῖ Κιμηοοὶ, ἴο σονοσ {ἢ18 
ἀοΐδει, 15 ἔλίη ἰο ἰδκα [Π6 ἐπιβαλὼν 88 ἃ Ρ]ΘΟΏΔΒΙΩ, 
Δ ΒΡ τοηάθιβ ἡουϊ. ἘΒυΐ ψῇηδί 15 (18 δῖ 
Β} ΠἸηρ ονογ Ἃἢ6 αἰ βου γ}ἢ ΓΘ 1Π ογργοίδι ἢ 8 
οἵ ῬΡαϊδιγοί, δΝνεβϑίοῃ, δῃηὰ οἴἤϑβϑ, ἃΓΘ ἴοο δυϑυγά ἴο 
6 ποιϊςοά. Τῆι ἰδίαν σοη͵θοίυΓοβ ἐπιλάβθων, ΜΠ οἢ 
Του ΘΥΥ οσουγγοά ἴο την 86], θυ (ἢ18 15 Θη{Π|64 ἰο 
ὯῸ0Ὸ ἰϊθηΐϊίΐοη. 1 ψ|}} σοποὶθάθ ΟΥ 5ἰδίϊηρσ ψηδὶ 1 
σοηςσεῖνα ἴο δ6 τῃ6 πιοϑὲ ργοῦδῦ]6 1η!ογργοίδιου ; 
ὨδηοΙν, {πὲ οἵ Βοῖ8, γάϊι8, Ηἤδυροὶ, (ἰδϑϑιροῃ, 
Κγρκο, Υεί5. Ετιβοῆ, 6 ΒΕ οογ, Κοροῆθγ, (διρ- 
μ6}}, (ἴο ψνῇοβθβθ δοιυΐθ οὐβαινδίίοῃβ 1 πηι γοίϑγ (ἢ 6 
τοϑιίοσ,) δῃὰ βοὴθ οἰΐδῖβ, διῆοηρ ΟΠ ἃ1Γ6 {{10 
ἰδασηθά δηὰ μίουβ διιϊῃοῦβ οὐὗὁἮ οὐῦ νθηθγαῦ 8 νϑ τίη, 
ΤΠ6 56η586 18, σα ΓΘΠ] δη δανογίβ8αῖ, οἱ 41{108 γ6- 
Ριιϊαββοῖ,, “ἐπ ροη γοοοέϊησ ἐπε γ 0," δη ἃ {}}181 (Π]Κ ἃ 
ΝΕΓΥ δρί 586η86 ἢ, (Ἰπουρῇ [0 18 ρΡγοπῃουηςθα ὃγ Κυϊηοοὶ 

ὁ ἼΠαῖ Ῥεΐογ, οὰ (6 βουίοιιβ γβοο]δοίοα οὐὗἁἩ [6 ἀθη!αὶ θείην 
ἴοτοῖοἹὰ Ὀγ οὐὖῦ [μοτὰ, δπὰ οὗ δϊβ οοηβάδῃϊ δββθυ 05, δηὰ οὗ 4]} 
1116 σοπβοχυθηΐ οἰγουπιδίδηςθβ, βδου ἃ θ6 βίγιοῖς ἢ ἄδορ σομι- 
Ῥυποίίοῃ, δηα νγϑαρ ὈΠΊΘΥΪΥ, 18 ἃ ΘΟΠΒΟΏΔΠΟΥ ἰῃ ἴ.6 ὙΠ016 ρβϑβᾶρθ 
βυΠοϊδηΐ ἴο ᾿υβΕ γ τ 6 ΕΠ ἰγαπβϑίίοη. ἘἼ8]ογ. 

κῷ 
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Β6]1 γθηθγβ ““ σαγροίοα," ἢ885 8 γΓαΐδγθηςθ ἴο ργθρᾶγδὶ 
(ἴοπ οὗ 645, σουςῇθ8, ΟΥ δβοίϑϑ, σδγρεΐβ, ρον, 
βίοοὶβ, ὅζο. βυςἢ 85 διηοηρ (Π6 Οτγίθηΐδὶ πδι:00}5 81. 
Ρἷν 16 μἷαοο οὗ οἢαῖγβ, (4068, πὰ ᾿πάἀδοά δἰπιοβὶ 81} 
16 οἴ οὺ ἔιγηϊίυγα οἷ ἃ γοοιῃ. 

10. εἷς καθ᾽ εἷς, ἴπ (ἢ6 ποιηϊηδίῖνα ὈΥ 8Π΄ ΗΘΌΓΤΟΥ 
ΘηΔΙΪαρα, Ὁ καθ᾽ ἕνα, ἃ8 (6 Αἰ1|68 ψΓΙῖο, 8δπά δῖ. 
Ῥαυϊ, Ερῆἢ. ν. 83, 1 (ον. 14,81. Νοῖί, 85 Ἦ εἰβίοϊῃ 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ, μπῶ εὐ ἀοὶπαάδ μηπιι5, μη ἃ μη ; Ὀὰϊ ἜΧΘΟΙΓΥ 
δρτγοοδθὶα (ο οὖν ΕΠρ] 5ἢ Ἰάΐομι, ον ψ οηθ. Οπὸ 
οπ6 σοτηργθ θη ἀ5 [Π6 τυλοίδ πυτθογ, 4}} {πη Ὑ ψεῖνο: 
10 566 118, ἐΠογο ογο, βυρογῆιϊοιιβ ἰο δα, ἀπά] απο δεν. 
Ῥογἤδρ 9, σαν ἐο ἀΐπι, οπθ, απὰ ἐΐθη αποίδεν, 16 1 13 
δηα δῃοίπογ (]. 6. α ἐλὲγα), ἰ6 ἐξέ 19 Ἰηῃ τῆς Οτοοκ, 
ῬΟΓΠΔΡ8, εἷς ἂν ((. 68. καὶ εἶτα) εἷς : ἃ8 ἴῃ Ηογδοθ, 4ε- 
πῸ πηι, ἄδηιο θὲ ἑέοηι πιι, . 6. αἰΐογιηι. Ἀ ΔΥ1αΪ : 
ἐχριιίσὶἐ τἰἰπα ἄπιο5 ἐϊπδ8515, οὐ πα (ἰ. 6. 8]16Γ8) ἀοϑ. 
Βιυΐ 866 Οτγνίυ9 οὐ [οἷΔη᾿ 8 δοϊοροίβὲ, Ρ. 716, ἡ ποῦα 
ἢ βᾶγβ, (δὶ καθ᾽ εἷς 15 Ῥα, ΌΥ δῃ ΗθΌΓΟΥ ΘΏΔΙΔρΌ, 
ἴῸΓ καθ’ ἕνα. (Μαγκὶδηά.) ' 

20. αὐτοῖς, ἐο ἐΐοηι, 1. 6. ἰο ὁπ6 οὗ {ΠοιΏ, ν!Ζ. 90}8. 
7685, ψ ἤδη ἢ6 ἢδα ἀϊρρεά Ὦ5 800, γᾶν 16 ἰὸ 90.488 ; 
ὙΠΙΟἢ να8 [Π6 βρη ρίνοη ἴο Φ0ῃπ, Ὀγ ψοἢ Π6 νγὰ8 
ἴο Κπον (ἢᾳ Ὀεοΐγαγθυ. Τα ἀϊβοουγαθ Ὀοΐσεθη ΟΓ 
ΘΑ ΊΟΙΓ δηα Φοἢπ, ργθνίουβ 0 ρίνίηρ᾽ [6 800, 18 οτηἶ(- 
(6ἀ: (Π6 ΔΏΒΜΕΙ 18 τοϊδίπθά. ΤὍΤῆϊβ 18 ἐγεαπε πεν 
ἄοησ, δηἀ οἴθηῃ σδυβοίῆ βοπγα ΟὈΒΟΙΤΙΥ. Μαικιαπά 

80. πρὶν ἢ δὴὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι. Μαιπονῖ, ΓυΚ6. 
δΔῃη4 72οἢπη οἵ {πΠ6 δὶς, Ὀυξ {Π6Γ6 18 ἢΟ τοῦ ἀϊβαργθο- 
τηθηΐ Δπηοηρ' (ἢ6 Εὐνδηρ 5818 (ἤδη ἰῃ6 γα 15 ὈΘΕΘΘἢ 
Ἡόοτγαςο δηῃα ΨΖυνοηδὶ, οὔθ οὗ ψ βοὴ 8808, ““ ΒῈὉ 68Π- 
ἴυτ ρ4}}}:᾽ τ6. οἴου, “ δὰ σδηίιπμι ρα }}} βοου πα]. 
Ματκ βρβαῖβ, ᾿ηΔθθά, τόσα ἀδῆηϊοἶν, ῬΑΥΓΥ δἴζογ 
[π6 πηδηπογ οὗ {πΠῸ δηςίθηίβ, ἢ ο, ἤθη {(Π6Ὺ ἰογηῖ- 
παῖθ ἃ ηἱρῃϊ, ρὍΠΟγΑ Υ τη Κα πιθηςίοη τῆς δευτέρας 
ἀλεκτροφωνίας. ἼΛΙΟ ἰ8 8 γ)Ὲ}} Κπονγῃ ΟΥ̓ΘΘΚ νοσβα 
τἢυ.8 ΘΧρτγοβϑίηρ [ἢ τηογηΐηρ' : πρὶν ἢ τὸ δεύτερον ἀλέκ- 
τωρ ἐφθέγγετο. (Ηεΐη9.)ὺ  οἰβίεϊη, διηοηρ οἵδ 
ῬαδδδΆρο8, οἰΐεβ δ)! ούογ. 7. Ασιβίθηξίυβ, 1, 24. εἰς 
ἀλεκτρυόνων ὠδὰς. Τοηριβ, 8. περὶ αὐδὰς ἀλεκτρυόνων. 
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ὙΠοοοΥ. 924,, 68. ὄρνιθες τρίτον ἄρτι τὸν ἔσχατον ὃ ρον 
ἄειδον. ΑΥϊδίορἢ. ρει. 800. εἰ τοῦ. μὰ δὲ τότ᾽ ἩνΑΝ 
ὅτε τὸ δεύτερον ἀλεκτρυὼν ἐφθέγξατο. Ταςίδῃ. ΤΠ). Μοε. 
4, ἀλλ᾽ ἄπειμι, καὶ γάρ ἤδη τρίτον τοῦτο ἦσεν ἀλεκτρυὼν. 
δοπια ἢ. 21, 1. “ χυϊ οχίς ἴῃ νίδπὶ δηΐθ 64}}} σδῃζιπ)---- 
ἄοῃος σρεϊποιὶέ ςαπέμυπι βοουη πὶ ἐς ἄοῃθο ἴογ- 
(πὰ σοοϊηοειί." 8.66 (ἢ6 ποίθ οὐ Μϑεί(. Φ7, 19. 

88. ἐκθαμβεῖσθαι. Τῆδ ῥτγαροβίςοη ἢδ8 δ ἑμέθη- 
δῖυο ἴοτοο, δηά [ἢ6 ΘΧρΓδδβϑίοη, ἢ] Οἢ 18 ἃ ὙΘΓ ϑἰΓοηΡ 
ὁῃ6, 5 {πΠ8 ΘΧρΙαἰποα ὈΥ Αἰαγά. ἴῃ [18 Ῥαϊῃηοϊορία Ν᾿ 
Ἴαβῖ. Ρ. 69. ““ ἀηίπιο οἴ σοΡΟΓΘ ΡΟΓ ΠΟΤ ΒΟ σο, δἰίο- 
ΗΪ00 βίιροτγα ρϑγοα δ, βίοσαΐ 1η βυ 1 {ἃ σοηδίογβίοη6, 
ἃ ΓρὈτιυη δοσθϑβιι, θυ βοϊθσί. Α πιϑύ! 15 νοσϑίιΓ 
ΠουΥτΡ δίϊο." : 

86. ᾿Αββὰ ὁ πατὴρ. ΤΠοΓΟ [88 θΘοη πιυςΐῖ ψτοη. 
οα 1686 τογάβ, δι τὸ ἢ {{| ρυγροβθο. ὍΤΠ6 βαρ [οϑε 
οχρἰδηδίϊοη ἰ8 ἰῃδί οὐ δοῃοοιίρϑη δηά 1ἱρῃιοοι, [6 
ἔογτηϑῦ οὐ σψῃοῖῃ οὔβϑογνοϑ, {Πδὶ δίζογ ἰῆ6 Οτϑοῖ 1Δη- 
βυδρα θερδηὴ ἰο Ὀ6 ἔϑη}}4γ ἰο [ἢ 6 76 78, 1{ ᾿ν88 ποί 
ὈΠΌΒ0Δ) ἰοῦ {Ππ6πὶ 10 (4}} (86 84π|6 {᾿ϊηρ ὈῚ ἵνὸ 
ῃδῖη68 δἰ Οης6, ὁοη6 Ηοῦτον δηα {ἢ οἷἢον ατοοῖ ; δηά 
ἤρθησθ 1 σᾶπ16 ἴο 488, (δι ΙὩΏΔΠΥ ῬΟΙΒΟΠΒ ὈΟΙῈ ἵν Ὸ 
Πδπ68, ατοοκ δὰ Ηρργον. ἼὍΤΠα Ἰαϊίον οὔϑογνθβϑ, 
{πδΐ 25 1Π6 νογὰ 18 ὅγγίδς, Μαγί τῖρσῃς {Π1π1 1 ρέο- 
Ῥογ ἴο δή δὴ ἑπέογργν θἑαίϊοη οἵ τ( ίογ [Π6 Ἰη ΟΣ Δί: οἢ 
οὗ 15 Θομί]6 σοηνογίβ : 848 δῖ. Ρβϑὺ] ἀ1ἃ, Ὑῃοῆ δα: 
ἀγεβδίηρ (ἢ6 Κοπιδη8 δηά Οδαἱδίίδηβ. [6 {Πὶ8 νον οὔ 
{Π6 Βιιθ)6οΐ Ὀ6 οσοοττοςί, νὰ βῃου]ά ροΐηξ, ᾿Αββά, ὁ πα- 
τὴρ, '. 6, ᾿Αββᾶ, ὁ ἔστι μεθερμνευομένον ὁ πατὴρ. Οὴ 
1π6 ἐπιρογὲ οἵ ̓ Αββὰ 1 περὰ ποί δηΐαγρθ. 1 ψ}} ΟἿΪΥ 
ΟΌβεσνοθ, ἐπδὶ {ἢ ΓΘ Β6 [8 ΒΟΙ6 ΓΟΆΒΟη [0 βΊρροΞβ6 1 
ὁ ὃὉ6 οορηδίθ τῇ ἄππα, ἀπφὰ, δηα »αρρα. εν 

87. λέγει τῷ Πέτρω, ψ]οπὶ ἢ6 ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ δα γοββαϑ, 
βσ6 ἢ6 ἢὨδὰ ἃ δδοτὶ {{π|6 θοΐογα, "ἢ ἜΝΘΟΓΥ 8586 ν6- 
ΓΔΙΊΟΙ, ΒίΓΟΠΡΙΥ ἀδοϊαγοά, {Πᾶΐ ἢθ οι] ἃ 11] θη- 
ἙΟΘΏΟΡ 4} σδἰαι 168, ὩΔΥ, Ἔνθ ἀορδιῇ 1861, Ψ  Ὲ 
ε8ι9. (Κυΐη.) Οὔδβοινθ, ἴοο, 6 ο4118. ἢῇ ποῖ Ῥεῖοσγ 
(. 6. νοοῖ, οοηδέαπέ), Ὀαϊ δίπηοη. ([.. Βτυρ.) ' 

41. ἀπέχει. Οη {Π6 τητογργείδίίοη οὗ ἴῃ18 ψογὰά 
{ἢδγο μ88 Ὀθ6η τηποῖ ἀϊνοτβευ οὗ ορἱπίοῃ ; Ἰῃϑοιθοβ, 
(δὲ τυλοίο ἐγαοέδ (βᾺγ8 Κοδοθ6γ) ἤᾶν ὑθθὴ ψγίίθη 
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οὐ ἐξ ὃν βοοίόῃ δῃὰ Κγρῆ, οπά, (1 δᾷά,) ϑδοπιηοὶηα. 
Αμᾷά ῃὸ ψνοάοσ, βίῃςθ ἐῆ6 ρῶγαθα 15 ὙΟΓῪ οἰ ρέΙςΕ], 
φῃά, 45 18. υδιια] 1η δὲ 15 δροίζη ψῖἢ χεφαί δρὶι8- 
(ἰοὴ οὗ πιϊηή, αὖγμρέ, δΔῃᾷ ἰπογοΐοτο οὔρομγθ. {ἀξ 5 
Ῥσζοροῦ ἰο δπαυΐγθ, {που ἢ ἰῈ Μ}}}} ποῖ "06. οβδὺ ἴο ὧθ- 
(ογϊῃ6, πον [15 61110518 δγ θὰ ϑυρρ!ο4. [θὲ 
1ῃο]]ηφὰ ἰο (δέῃ κ (παι (ἢ8 οἰ] ]ΠἸρεῖςαὶ ννοτγά 18 οΐ καύραφ, 
οΥ 8ὃ5 Ηδιμοηΐ δά ἦγε [6}} μ5, βἰηῃςε (δεῖ 
ψου]ὰ τοημίγα ἀπέχει ἴο Ὀ6 ἰθαῃ ἴῃ 8 βθη86 ψῃϊοῇ ἰξ 
ϑΟΔΓΟΘΪΥ δά πα, πὸ [ΠΙη8 δβεθηα εὐγέαϊη, ((Πομρῇ ς 
888 Ῥεθῃ {Π{{|6 δἰἰεπαθά ἴο Ὀγ {Π6 (ὐοπιπμθηίδίοζδ,) 
μϑίηοὶυ, [παι (Π6 ψογὰ 15 απ ἐπιρεγδομαί, δῃὰ (ἢργρ- 
ἔοτε 6 Ἵϑὴ βοδγοοὶυ διρεοὲ ἰὸ ἢηὰ {6 σοιμρ[είθ 
Ὦγάᾶ86. Μοτο, οψανογ, [δὴ οπθ ψογὰ βθθίῃβ θη 

10. 8η4 1 ψου]ά ὑ σκῃ ἴο 411 υρ (Π6 4}}}}0 818 188 : 
τὸ πράγμα ἀπέχει τὸ τέλος. ΤὨι5 οὗ 8}} (ἢ ἱπίογρτθυ 
ἰΔτοη8 16 Ὀαϑί, 1 {Π|0Κ, 18 ἰθαἱ οὗ 6 Π΄θι, γο 5 ν᾿ οϑ- 
έγα βποπι βμμηι παορία εεἐ. 'ΓΠουρῇ Πα δι ἄδ βυοὴ 8 

ΓΔΡΏΓΑΦΟ 88 βδῆονβ (πα 6 ἐϊὰ ποῖ {Π}ΞΗν σοιρτθ- 
μὰ {η6 ἐπιρογὲ οὗ {6 ρῇγαβθ, νϊοἢ 18 818: “186 
αὔἴαιὶν ἐδ σΟμη6 [0 ἃ [ΘΓ Δ οη ; ἰἃ ἰ8 Θπουρὴ ; 11 18 
ἄθῃησ ; 8}} ἰβ ονεσ." 80 δαὶ δβιι8, ““ ρεγασέμηι οδ.." 1 
{Πργοΐογε ςοϊηθϑ ἴο [ἢ6 ββ:η8 δ6η86 85 ἵκανον ἔφτι ἴῃ 
Τα 42, 88, δπὰ τετέλεσται ἰῃ Ζοἢ. 19, 80. ΤΗΪΐφ 
ἀωϊοιργοίδιϊοη 18 8 ΓΟ ΘΙ σοηβεηοα ὈΥ (ἢ9 ϑγγλδς 
πα Ρεγεβίδη νϑβίοῃϑ, [ἢ6 Ὑυϊς, δε εὶέ, δα [80 σίορα 
οὗ Ἠδεγοῖ. ἀποχρῇ, ἐξαρκεῖ, ᾿ς ἢ νᾶ ἀουθ.]688 ἐ6- 
τἰνεβ ἴοι [6 δῃοίοηΐ, δομο δείβ, ἀηα Ὀγ (ἢ 6πη| ἔγραι 
ἐῃς δα οβὶ Οσθεκ ἰπίργργαίοσβ, Τῆς ρίρβθ, (Ὁ νῸ 
κι τηυδὲ "4 σοῃείογο,) οἵ τῃᾳ (οί, ὐδηΐ, δῃὰ βοιὴς 
ηἴδοτρ, μοῦ αν ἀπέχει τέλος, δῇονΒ {({1|0 αηέέγμξ 
ΟΥ̓ 16 τηἰοτγρτγοίδοῃ. ἴ 48, ἰηᾳ694, Ὀξοη οὐ]θοί 
τδὲ (Ποῖα 18 ηοΐ βυίποιεης ἀμέλογέέῳ ἴῸΓ [}18 εἰσηϊβοα- 
Ἄοη, Βαΐ βυγεὶγ (ἢ9 Οτθοὶς ΕΔ ΘΓΒ ἸΠΔΥ Ὧρ δὰρ- 
φοββά οοωρείρηϊ Ἰδήξευ οὗ (ῃς ᾿ροτί οἵ ΡὮΏΓΣΒΒΟΒ 1 
ἐμοῦ ον ἰδηζιάρρ. Βεβίάρβ, [86 πη ρΘΓΒΟΊΒΙ ι.38 906» 
ΘΏΓ8, ἴῃ [Π 5 ΝΘΓΥ 86Ώ86, ἴῃ Αηδογ. (ἡ. 98, 88. ἀπέ- 
χει, βλέτω γὰρ αὐτὴν, οἰἰοα Ὀγ ατοῖ. δηά οἰ 618; αἶφο 
1 ΟΥγ!]}]. τη 86. ὁ» 9. (αϊεα ὃν 618.) ἐμόν φῆσι τὸ 
ἀργύριον καὶ ἐμὸν τὸ χρυσίον" τοῦτ᾽ ἔστιν ἀπέχει, καὶ πεξ- 
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λήρῳμαι, καὶ δρδόημαι τῶν τοιούτων οὐδενὸφ. Ὑγ6 τορος 
ψ ἢ ἢ ἴοο ἴῃ ΤΑρυϊὰ Ηδτγαςϊςοί, ρυ ν᾽ θηρα ὉγΥ Μεζο- 
οὗϊ, τρίδγγρα ἴο ἴῃ ϑίθρι. Τῇββ. 8968. α. οὐϊέ. ΨΑΙΡΥ. 
ΙΚηον οὗἉὨ πο οἴδιϑγ (Ἰδϑϑῖοδὶ Ἔχ ονρ]68 (δας Πανο γροί 
Βοφῃ ργοάμορα, Ὀυΐ ΡΟΓΏΦΡΒ ΟΓΘ ΤΏΔΥ Πα δε θ6 
τρί ἢ. ΤΠ θοΐηρ, 1 {ππηκ, ἀοοίἀφαάϊν {ἢ 6 {τ|}6 
β80Ώ86, ἴ 811 βιιγρτίβοα {π8ι [Π6 τϑοθης (ἰϑυίθδη Ρἢ- 
Ἰοϊορ ϑῖ8, 88 Ηθυπιαη, ΤΙῖ685, Βοίοπαγζά, Βοβοημῃυ]- 
Ἰοὺ, δηά Κυϊηοαὶ, βῃουϊά ἢᾶνα ἤθσο δδορίρά 90 {τὶ ρία 
δ λγ- ροΠ θα 8. 56η86 88 (Π6 [ὉΠ] ΟΨ ΠΡ : “ δϑθρβί, γὸ- 
φαϑδί(, Ὀγείεγη!, Βηχιθία8 ἀ168, ΔΗΘῸΓ 1116 δῃἑπηὶ πηϑὶ, 
4 τὸ Πϑοίδημ ργαν βϑπηὶ ρΡαβδὶῖὶ οἱ αὐ οίαν.᾽ 
- 44. σύσσημον, ἃ δ᾽). 1{ δρϑιῃ8 ἴο "6 δῃ ΗΘ) ]6ῃ!- 
το, ΟΓΥ ΑἸἰεχδπάσίδη, ψογὰ : (βου ρῇ Ὑ οἰφίο! ἢ Ο᾽ 68 
ΘΧλιΏΡΪοΡ ἴγοπι Ὠ)]04. δίς, δίταῦο, δηἀ μοηβ Ρο]- 
οτοθί. 

. 44... ἀπταγάγετε ἀσφαλῶς. Ἷ ἤἢδνε ποίϊοαῇ {Π|8 υ80 
οὗ ἀσφαλώς ἴῃ Μεαίον. ᾿Ασφ. δε τοίδγθρῃηρφ [ὁ (ἢ6 
φᾶτε δῃὰ ἀμ! οησς ἴο Ὀ6 φι)ρ]ογοα ἰὼ [Π 6 56, ΖΠΓΕ, 
δο ἰῃ Αςί. 16, 928. {Π6 4 1|ογ 15 οσγάρσγεά ἀσφαλῶς τὴν 
ρέῖν, δηῇ ἴῃ 24, ἀσφαλίξεσθαι ἰΒ δα οὗ δΕΟΌΓΟΙΥ Κοερ. 
Ἰην ΠΡ βε οτε τ: . ὦ. ἐακο ἀϊπι οὐ᾽ εοὐἐλ, ἐλε ωρέπιοπέ 
οὐγε ἀπά αἰ δβοηοθ, ἣν ἦδ παν δϑοπιρέϑηρα πηαθ φίγση με 
ΦιοΩρε8. ΥὙδῖ ὩὩϑΥ (ἸΏ ΠΡ ΑΓΟΓΕ ΓΠῚΠΚ (παὲ 88 
φχροοίφα (παι [6 ψου]ή ἦο δοὸ οὐ εἰιΐβ οοςβϑίοῦ, δηΐ 
1 ἀεδρδὶγ τεηΐ δηὰ πδηρεά ὨΙπι86} {, 
᾿ ὉΥἹ, εἶο τὶς νεαψίσκος, ΟΥ̓ {Π6 Ὀ]ΘΟΒΔΑΙΟ 1156 οὗὨ εἷς 
ΒΧΔΙΏΠΪῈΒ ΔΓ6 ρσίνοῃ ὈΥ Ἦ δἰϑίοίῃ ἔτον Τπυογάϊ 8, 
ΑΙ ΦΙΟΡἤ δηθα, δη Αὐτᾶη. ὍΒδ ἤδη6 δηὰ σοπάϊίου 
οἵ (15 γοιμῇ δας δεεη αἰ Προ Ον ἱηνεβερδίθα. δοπις 
ΒΔΥ (ἢδι Π6 ν88 90}, ΟΥ «984Π1658 (Π6 1,ε886.0 Αηὴ κε 
ἘλμΠγμ 5. ΤὨΘ νδυιϑίν οἵ Ορί που 13 (βδγ5 Μαιὶ- 
6.4) 8 δβιιγθ δίρτῃ [ἢ8{ ποι ηρ σανίδι ο8ῃ δ6 βαϊή οΓ. 
46 ραβδᾶρβθ. Ὦγ. Οὐ δὴ {πη κα {Π6 γουηρ Τη8ὴ “δὲ 
4 Βοιβδὺ ἐπδ ΟΠ {ῃ6 β8ροί, δηὰ πδά οἤδη (014 ἰδς 
δἰοῖγ αἱ οηθ, γβοῖε δῖ, Μαγὶς που] θὰ οὔ 1. 
ΤΠ: ΝΜ . Μ. {πιῆ κ8 ροδεὶδέρ, ψὨ] Οἢ 16 88 τ ΠΟἢ 88 Ἵδῇ 
Βς δαϊὰ αἵ σηὼ οοη)γροίμνα. Τῆδί ἢς 85 ποέ οὗ {86 
ΠυΠΡ6Γ Οὕτἢ 6 “Ροδέξος, Ἰζαϊηοε! τη ΐ Κα, 15 πηδηϊίδει, 
δ'ῃςὁ ἢ6 Ἧ23 ἀὐδοεγηδα Ὦγ {πε ἩΒΘη 16 Υ ἢδα ἐβκοη 
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βϊσδί, πὰ ννδ8 Ῥγοσθϑάϊηρ ἴῃ δὴ σφρροβίία δἰγοςιοη. 
ΤὮϊ8, Πού ον σ, βθοίῃ8 βοιηθνν δι Ῥγθοδσίοιβ. Οὐ οοη- 
7θοέμγες 16 τηοδί Ῥγορδῦῖθ 15 ἰπαὶ οὗ Οτοίίυβ (Ρ- 
Ῥιονοή ὈγΥ Μιίοδδ6118), ψἴο βυβρεςίβ {πὶ (ἢ]18 γουζἢ, 
Γουδοά ἔτοπι 8166 Ρ0 ὈΥ̓ ἴ86 Ὠοΐθ6 οὗἁ (ἢ δβοϊάΐογβ, πβδὰ 
βϑ. ΔΘ η}]} τὰὺπ ἴτγοπι βοπηα ἔδγιηςποῦδα Πθᾶσ αἱ. μδηὰ, 
ἴη ογάδὺ ἴο 866 ψῇδί νν88 (ἢ 6 σδιι86 ΟΥὗἨ 1Π18 υρτοᾶτγ, δηά 
[παῖ 6 {πΠ6η νψγᾶ5 1Ἰηςοηαϊηρ ἴο [0]1ονν Ψ6808, ἴο 566 
ον (6 αῇδιγ ψοιυϊὰ ἰογπιίηδίο, θη ἢ6 88 πηϑί ὈῪ 
1Π6 80] ἀΐθγβ, δηά, οἡ {πεὶν δἰζθιηρείην ἴο 861Ζ6 ἢ1πὶ, ἢΘ 
(οοκ ἰο Ηϊρῃΐ, Ἰοανιηρ πἷ8Β σαγηγθηΐ 1η {παν Πδῃ 68. 
Οτοίϊυ.8, ἴο0, ΒρΡΡοΒοβ, {δὶ Μαγκ γοοογάϑά {Π6 οἱγ- 
ουμπηδίδηςοα, ἴῃ οΥΓδΓ ἰο βῇϑν ἰῃαὶ ἰῃ6 8βοϊἴθιβ 1η- 
ἰοηἀοα, ἰπ σοπϑοαιθηςα οὗ {Π6 οτάον οὗ [6 βδ'δηῃῃοδ- 
ἀγίπι, ἴο δρργομβοπά (ἢ Αροβίΐθβ, ψτἢ τοῦ {ΠΟΥ 
οοηΐουπηάοα [ἢϊ8 γουίῃ, 849 ψ6}] 49 Φθβϑὺυ8. ΤΉ18, ῃον- 
ΟΥΟΓ, 18 1658 ῃγοῦϑῦϊθ. ΤΠουρὶ τΠ]18 ᾿ἱποϊάθηξς (οῦ- 
δοῦνϑβ (διρὈ6}}) τεοογἀθα ὈῪ Μασΐ, πᾶὺ ποῖ ἀρρϑᾶγ 
οἵ στοδῖ τηοπιρηΐ, [ἴ 15, 1Π ΠΥ Ορίηΐοη, ὁΠ6 οὗ ἰῃο86 
οἰγουπιβίδησοβ 6 ο8}} ρίοέμγοδριο, ψ Ἰοἢ, (που σῇ ἴῃ 
δ ΠΊΔΏΠΘΙ ὉΠπΠοοηηθοίοα Ψ ἢ (ἢ βίογυ, δῃϊνθη τῃς 
ὨδΙτγαῖϊνο, 8η46 δα άβ ἰο 18 σγθα .}Π Πγ. [Ὁ τπησϑὲ να 
Ὀ6οη ᾿δίθ ἴῃ ἰῃ6 ηἰρῃϊ, ψ ἤδη, (48 [85 Ὀ6Θ ἢ ΝΟΥ ῥγὸ- 
ὈΔΌΙΥ οοη]θείυγαά,) Βοπι6 γουηρ πᾶῃ, ἢο56 Ποιδα 
ΙΔῪ Ὧθδγ {Π6 ρσαγάδη, Ὀαϊπρ' τουδοά ουΐ οὗ 5166Ρ ὈῪ τῇδ 
Ποῖβ6 οὗ (ἢ 8ο] ἀΐδθγβ δηὰ δγηγϑά γεπηυς ραβδί ὃν, 
βοι ὉΡ, δε πιυϊδίθα ΕΥ̓ ουτίοϑἰγ, ψγαρὶ ἰπιβοὶ ἢ {85 
ΔΘΔΌΘΟΠ δΒΙΡΡ0Ο0868) 1ῃ {Ππ6 οἷοίῃ ἱπ πο ἢ 6 ἢαἀ 

Ὀδ6η 5] δορίηρ. δηὰ τη δῆογ ἰθπι. 78 18 βιιοἢ δ 
ΣῃηοΙἀδηΐ 88 18 ΝΕΓῪ 1ἸΚοΙγ (ο ἤᾶνα παρρϑηθά, Ὀυΐ πιοδβὲ 
ὉΠ ΚΟΙν ἰο παν Ὀ6ΘῺ ἱῃνρηϊαα.. Ἶμε τηθηιίοῃ οὗ 
(ἢδ88 ἐτγὶν 4] οσουγγεηςοβ (ΟΌβαογνοβ [,6 (Ἰογςο) σοῦ- 
ἤγηβ [6 γα ἢ οὗ (ἢ Ὠἰδβίοτν. ΤΏΘ Ενδηρο 88 σσί 
νι του ΟἿΣ β6]θοϊοη οὗ ἴῃοϑα ὄνβηΐβ Ὑοἢ ταϊρἢξ 
Ῥτζαϊυάϊςα ῃ61Γ τοϑάθγϑ ἴῃ ἔδνουγ οὐ 96808 (γίβί, οἵ 
ψίτπουΐ ἀϊπηοβὲ ΔΎ ἀδριρς θοϑίονοά οἡ πη. ΤΠΘΟΥ 
Σοργεβθηΐ (ἢ! Ὡρθ 88 (ΠΥ ΒΓΘ, ἴῃ 16 οοἰοιιγβ οὗ (γι ἢ, 
Δηἃ 88 [ΠΟΥ Δρρθδαγδά ἴο τ δὲ {Π6 {{π|6, ΟΥΎ σϑῆιδ 
(ο (Ποῖὶν Κηον θάρθο. . 
ος δ], περιβεβλημένος σινδόνα. ΟἹ (18 ψοτγὰ 566 ἰῆς 
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Δοία οὔ Μείίἢ. 97,590. Ὑοἰβίοίη ἢοτα οἱΐοα ΘΟ δἴϑη": 
μὴ γυμνὸς κομιδέσθω, ἀλλὰ περιβεβλημένος σινδόνα. Αηά 
Ηετοάϑι. 4, 95. ἣν μὲν ἐν ἱματίῳ ἐνελιξάμενος εὕὔδῃ ἢ 
σινδόνι. Ἠπς (νι (ὐαδαῦθοη) Ὄχροιηᾶβ σεδέδ ἀ07". 
ῃμἑογία, δηὰ τοίργ ἴο Ατῃ. 9, 16. Το. νῃϊοῇ 1 δα 
2). Κιπίοῆι 1π ΤΓάρτο Πδάϊουπι (οεἰ6ἀ ὈΥ δοἢϊ. 1.6χ.) 
“ ΝιηΔοη 68ὲ σεεέϊ ποοίμιγηα, αὐᾶτη πάνυ ΒΌΡΘΥ 
σϑΓηΘη, ἰδοίᾶ 6χ [1πο." Τῆθ86 βοτί οὗ ρϑγιηθηῖβ ἀγό 
πιυσΐ 1η 0.86 Διηοηρϑῖ [ἢ 6 ΕΘ ἴΘΙΠ ΠΔΕΟΉ8, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ͂ 
1 1Π6 5 ΠΊΠΊΘΥ δηα δἷ σῇ {ἰπ|6ὸ. ΨΘΓΥ 81}}118Ὶ ἴο 
ἔθ ἀγα [ἢ6 Δ 0]6 δηἀ ἤοντ!ηρ οἷοδ 8 ΟΓΏ δἱ (ἢ6 
Ῥταβοηΐ ἀδὺ ΟΥ̓ (δ Μοοῖβ δηά Αγαῦϑ8, οδ θὰ ΟΥ̓. 
(οὶ Ηἶνἧδ, 88 6 ᾿ἰθάγῃ ἔγοια ϑῇῆδν, Ροσοοοκ, Νί6- 
θυῆγ, δηὰ οἵμοιϑ. Τῇ γουηρ πηδῃ Ἰοϊ (Π6 σινδων ἴῃ 
ἢ 19 πδη8, 85 Φοβερὴ ἀϊά ἢΠ]5 ραγιηθηΐ ἴῃ {Π086 οὗ [88 
Ἐργρῦδη ψοιηῆδη. δ50 Ῥ᾽ρςοβδίοῃη σοπηραᾶγεβ ΡΒ] γα 
νη. Τ᾿ 4, 878. οὗ ΤΙΊΡογυ5 Οατασοῆι : ἀντελάβετο 
τις τῶν ἱματίων, ὁ δὲ τὴν τήβεννον ἀφεὶς, καὶ φεύγων ἐν 
τοῖς χίτωσιν ἐσφάλη. ΒΒ ϑῆορ Ῥεᾶγοθ (β8γ8 (διῃρθε}}) 
ΒΌΡΡΟΒΘ5β [818 10 Ὦανα Ὀδθη ἃ {{η1ς, ΟΥ νεϑβίςοδί, [(ἢ6 
βαγιηθηΐ ννογῃ Ὡσχῦ {68 Βκίη, ([ῸΓ 8018, ἃ8 ΘΟ ΒΒ ΓΥ 
85 Μ6 ᾿ηδρίηθ (ἢ 6 ΠῚ, ΔΡΡΘΑΓ ἴο ὃ6 οὗ 4 ᾿αίογ ἦδῖο, 
ὉΠ|688 6 ρίνο (πα΄ ὨδΠ16 [0 8 ΠΙΠ6 ἢ ἰυηϊο :) θὰ  {Π6 
ψογάβ 1. σοηηθοίίοῃ, περιβεβλημένος ἐπὶ γυμνοῦ, Ἰοδὰ 
18 ἴο {ππηἰς {Π8ῖ {18 νγ85 ἃ ἰοοββα οἷοι) οδϑί σϑτθ] βββὶυ 
δρουῖ πη. ΤὍΠ6 Πἰβίογίδῃ νου ἃ πον ἢᾶνο δἀάοά 
ἐπὶ γυμνοῦ βρεακίηρ οὗ (6 υῃϊς, ΟΓΥ, 85 6 ΠΟΠΙΠΊΟΝΙΪΥ 
ΤΟΏΘΕΟΡ [{, οοαέ, ΜὨΙΟΝ τγὰ8 αἰνναγβ ἐπὶ γυμνοῦ, οἶοβ6 [ὦ 
1πΠ6 θοᾶάγ. ΒΥ {ἢϊ8, οἡ [ἢ6 σοῃίγασυ, ἢ6 β'ρη1ῆΕοϑ [Πδὲ 
186 πιδῃ δα πο [{Π]ς, 8η4 γγὰ8 σοῃηβ 6 ΉΕΥ ΟὈ] ροὰ 
ἴο ΔΚ6 ἢ]8 Θβϑοᾶρε παζεοά, ἤθη {πο Υ ρυ]] 6 οὔἶ 5 
ὙΓΑΡΡΘΓ. 

δ1. ἐπὶ γυμνοῦ, 8.1]. σώματος. ΤιρσὨιοοῦ ἢ85 ν6]] 
ΟὈΒογνϑί, [Πδ {Π18 ΘΧΡΓΘΒΒΙ ΘΙ 18 ἴο θ6 (ΔΚοη οριρἠαξέέ- 
οαἰΐν, ἴογ ἴἢ γἃ8 ΝΘΤῪ 808] ἴο 6 εἰοιῃεα ψἘΠ ἃ δῖ)»- 
εοπ ἃ85 ΔῊ ΘΧίθΓΙΟΥ ρατιηθηΐ, 88 ΜῈ 86 8 ϑωγέομέ. 
ΜδΔῊᾺΥ Οὐιπηπιθηίδίοσβ (8 Κ6 γυμνὸς ἴπ [Π6 86η86 οὗ 
“ς ΔΏΓΠρ [Π6 οὐδοῦ σαγιηθηῖ" 15 ᾿ηἀθοά 11 ἔτο- 
αυθη γ 5ίρη:1ῆθ8, (566 Μαίῇῃ. 25, 81.) θυ. 1 ἀο ποῖ 
866 ποῦν 1 οδη "6 ἀατηϊίοα ἴῃ (Π6 ῥγαβθῃΐ ρβββᾶρε. 
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1; ἌΡΗΝ δυοῖν ἀσγο Ὡς ἰακο ἰη (Π6 ργορεν 388ῃ36 οὗ 
μαλρα, 

ὅϊ. κρατεῦσιν αὐτὸν κἱ νρανίσκοι, Ῥι᾿ϑοδίος, ἴᾳ Βρυρ, 
Βορίυς, Οὐδγηδτά, Ηθυρᾳ), δηά Ηρφυμπηδη, ἐδίπῖς (ῃφς 
1η9696 ΟΓΒ σπαπίοη γουΐ8, πο "δα ἐοϊονγοα (ἢ 
δοί ἀ]6Γ5 τοι ἴῃ οἰγ. Βυΐί, 185 (βεδυῦοη οὔφοῦνθθ, 
(ῃ6 86 οὗ {6 ἀθῇηϊϊε ϑγιϊοὶβ. σοίαίοφ {πᾶς ποείοηι 
Ορδυδου, Οτοίυ, ει, Ηφα. Ὑγ οἱ , ον αρί, 
δα οἰδοῖβ, νι Εοορηῃ). δηἃ Κιϊποοὶ, νΘΡῪ Ῥξο- 
Ρεγὶγ (ΔΚ ἐποιὰ ἰο Ὀς {πὸ Βοιηδϑη 80.416 γ8 7.8ὲ τηθἢ- 
Ποηθ4 ; δπά [ΠΘΥῪ τοι κ (ἢδι νεανίφκ, 15 80 υπο ἢ 
(ἢ6 Οτεεῖς Οἰδδϑῖςαὶ πειΐογβ, οβρϑοὶδὶν ΡοϊγὈΐμ5 δηά 
Ἀθίδη Ὑ. Ἡ, 39,44. Απὰ γ9ὺῸ ιψονέμαε δηα αφοίθϑν 
οδηζε9 Ὀγ 16 1,Αἰηα. ΝΡ 15 (Π[8 ἰάΐοιιμ! υὑπκηονη (6 
ι06 Ἠεῦτονβ. 80 4 δδ8αι. 4, 14. [ε,13,18, Φ ϑαδΐῃ, 
ῷ, 1δ, 16. σϑφηῃ. 14, 44, ἢ Ν,ϑΠ), 21]. 4 ὃὲ ὄὅ. ΟἸτΘδ. 

48, 8. "Ὁ" (ἢ 6 ἠὲ ἐν »εὴ ὀἠο βυ ΤᾺ τὸ 
. ἄφ, θερμοινόμενος πρὸ τὸ Φιῦρ, ἰ. 6. πρὰς τ , ὁἵ 
ει, ὅδὸ [8 δῷ, 46. καϑημένον πρὸς τὸ φῶφ, Εοῖ 
φώς, ὈΥ 8 τπιειοΏγν οὗἁ οἶροί ἴον φϑιβ8, ἰβ ἐγδηβίβῃς 
τοῦ (0 8}} ορ]οςίς ὙΠΙΟΝ φς ᾿ρ. ΤὨΐδ 88 ὮΘρΗ, 
»γ Βιαπιημουά 5, (ἀδίαϊζογ, βῃὰ οἱ φγ9, βαοομηίρα δῃ 

8 ὙΠῸ μὲ ἤδΓα 8 Ὑ ΣῪ ἰηφίγμοίνο, ᾿πουρῇ ῥγοὶΐχ, δηποίβιίου, 
ἢ ἰοἢ Ἱ τὶ}} δου ἄσρ, β πιρ Πἶν, δηὰ δάαρι ἴο (πΠ6 υδε οὗ (ππ ϑιευάσηϊ, 
« ΤΊ.ο Ἰντίτονε οὔτπο Ν. 17. δηὰ [86 Οτοεῖς Τνδηδϊδίον οἵ (δ6 Ο. Τὶ, 
ψοῖο ἴεν νΒο δε ἰελγθὰ ατερῖ. Ἡονονον, ιουρὴ ὕμεν πῦΐρς 
ἐμ Οτϑεῖ, [6 γ τείδίη (ἢ ρ Ηεῦτγον ἰβίοτα ἴῃ ρβγαδθβ βδᾷ ἴοττρυῆβε, 
δηὰ οβρϑοΐδῖ!γ ἴῃ ὑτο (ΠΐηρΒ :--ἰ. ἰπὰ [86 οοπ᾽ιῃραιίίοης οὗἁὨ γε. 
ὝὮρτο Ὀρίηρ τότ ἴα Ηρῦτ, (ἤδη ΟΥ. [ΠΟΥ ἜΧργεβθ {πε βεηδα οὔ δ 
ἔο Ηεδν. οοπ᾽υραιϊίοηα ὈὉγ Ον. τοτάδ οἵ οἴδιοῦ οοηυσαύοηα, Ἔπι 
ΠΟΥ Θσρτθε8 [ῃ4ᾳ Ηδῦγ, ΗΠ ρλὺ εἶθαρ Ὁ᾽ 4 Οτ, αοἰένε νοι. 8 

Δ ῷ (ΟΡ, φ͵ 14. ἀκνατάλλειν, Μφι. δ. 45. σπεύδειν, 

ῳ Ῥεῖ. 83,14. καθίϑειν, 1 (οτ. 6, 4. ἀποστοματίδειν, ἴαΚο 11, 58. 
περισσεύειν, 2 (οτ. 9, 8. 8. ἴθι εὐνοῶν, ΜΗ. δ, 45. οσαιθ ἴἅπ ἴο 
νο ἔτ οράθ νι τΠ)615,..--11. ὙὙπεΘ δ Ἡεῦτ, ποσὰ, ἔγοκι τ ρϑιου 
οἱ τϑοῖς ἰῃ ἐμοὶ ἰαηχυδα9,) φἰριῆοα δουφγαΐ {πίπρε, δρὰ ἴδρφο οΣς 
Ῥγρβρορὰ 8 αν. Ὁ ϑργοταὶ πιογὰθ οὗ βευργαὶ εἰφοϊβοϑβίοηο, ομς οὗ 
{6866 στ. νογάβ [8 οἴτοη, ὉΥ̓͂ ἃ ἀϊαϊοςῖ ΘΟ] τ ἴο ἔοι, ἰακου ἴον ἐδ 6 
οἴδον, ΤΠὶβ ΏΔΥ ἱπάσοά ττρὰ πῃ ΟἾΠΟΥ ἐξϑηδιδιίοθβ Ν 
δοιιοιδίηρ οἴ (κἷδ πδν δ ορδργυρὴ φιηδηρ [6 Οτ. διἶοτε ἐδ ρμθ- 
δφῖνεε, 5, πους κόρη εἰροῖῆοῳ ὨΟΙδ 4 “φᾷ δυὰ (μ6 αρρὲε 
φζς ἐψε, γφὶ ἤϊθ πογᾷ γλήνη, δι ρηϊ νης οὐ͵γ (ἢ ἐκέίε» οὗ ἤθη, 18 
δοπιοίϊπ|ο8 υδοά ἔδγ α ππισΐά, 85 ἔῤῥε κακὴ γλήνη. Οπθδ μερὶ εἰ» 
ἸΑΥγ σοιήρδεα ὑργὴ; ἀπά χολὴ, διὰ γρόποε. Α5 880 γιμὴ ποινή. 
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Ἠευταίοιῦ ; Βα ἰηἀοοά ἐΠ8 Ψψογά ἄδόθ οἴδῃ, 1 16 
δερῖ, φηβλνὶ μόλε ἰο ὍΝ δηὰ ἽΝ. Τῆςσ ΡΌΓΙΥ οὗ ἐἢσ 

ἢδν, ονονογ, θόθη δι ουθὶΥ ἀοίεπαοα Ὁγ 
Ῥίοκοη, Βδρίνοὶ, Ἐδββοὶ, Βίδοκ ψᾺ}}, δίοοκ, Ὑ ὁβῖδο- 
νίυ9, ΡΑ]αἰτοῦ, ἀπ οἰἢοῖθ. Βαὲ ἰῺ ὨΘΑΥΙν 84}} ἘΠ 6 Ῥ85-. 
ϑᾶρθυ ρῥιοάυςοά ὈΥ̓͂ (Βέπ, τ ἷβ ψοΓὰ ταῖΠὸν δἰ μη ον 

ιν ἸΔῈ ἐρηΐϊδ ΟΥ ζόσμδ, ὅ0 ἔυτγιρ. Εἢ68, Χο. 
Ηίϑι. 0, 4, 17. Ογτ. 7, ὅ, 10. [ἐ δὲ πιοδὲ ἀόηοῖον 

᾿ς ΟἿΪγΥ ἃ δέακο οὗ ἤγα, βυοῇ 85 15 ὁδυβοα ὃγ Κπάϊ οά νουά. 
ὅδ. οὐκ ἴσαι. Ἐ. Τ. ἀρτοοά ποῖ ἰοροῖμοῦ, Ψυϊρι 

Ὥοῃ ὀοηνθοηΐοηϊία. 80 Βόζδ, Εὐγδϑίηιϑ, (ὐἀπὶ. γαῖ. 
Ἄτσαῦ. δπὰ ΕΠ Βίορ. Ψογδίοῃβ, ϑὲ. ὙΠ 68, δὰ (5. ἰ9 
Ρτϑίεγγοα ὃν )ο! , ψῃοϑα γθβο8 8Γ6 [686 150], 
θαοδαθο ἢ6 δὰ Ππανοὺ πη 1 Π 8Π ΘΧχϑιηρίὶα οὗ (8 
Ψογ ἢ [Π6 8θη86 ψῃ σῇ [ἢο86 πῆο Ἔρος (15 18. 
τεζρσγοίδιίοη πιδιηταίη  φάϊγ, Ὀθοάυδα (τ δ 5 Ἰυάμσον 
ὁεθη οὶ [Ὁ δανθ σάγρα ΠΟ ἤθανγ θηὶρὩς ἐς {8 
οὔ δΓρθ πὐδάσ. ἀρδίηβι ἢ1π|., Ὀὰϊ τδίῃογ {π84ὲ: (8 ΡτῸ" 
φοάμγα παρ ΠΟ] ουξ ἃ βροοίουιϑ δρρϑάγδηοα οὗ 708- 
ιἶἰσΒ. Βι τἴπδὲ ψουὰ Β6 ἀοσοιρ ἰ8η6 4, ἰΓἼ6 ἀδροκί» 
[05 οὗ 16 ᾿ϊζΏ85868 ψψόγὸ σοηδίδιθηΐ, ὋΗ15 Ἰοῦς 
ΡΡεἰδίίοη βϑοὶῃβ ἴο ἤδνθ ὑὈδδη δάἀοριθα γ Ὁ εἰβίθει. 
ΨΠ0Ὸ0 οἰϊο8. ΑΡρε]6). 10. “μη 141 Βοη θηΓ185 ῬΔΓΘΒ, 
οἰποξοιη) 5.}}15 δα υπυ!}ᾺὉἪἢ ΒΟ ΠΟΠ 6 ΠῚ σΟΏρΡΤΙ ΘΗ ΡΈ8, 
6Χ λοΐο ροζροίυο ἐπ ὑγπαι ἐογθδ ἀέθαγθηΐ σοη]οὶ.ἢ 
Ἐοβοῆ. Ἡρεπδδα ῷ, 6. “δ᾽ νοῖδα ᾿ρβογιπ ἱῃνοηίαπη. 

ὩΣ, σομνθηϊοηςίδ, Ὀοβυϊπιοηΐϊτη ΘΟΓΌΕΠ- οδὲ 
δειθυ." Οὐ τῆ6 ἐοηίγαγν, Ἠδιη. ατοί. Δ ΤΟΥ, 
Βουά. Ἠδυροεϊ, Ἐγαβεη. Ζεῦ. γοῆάον ἑάοηθα, δη 50 

ΟΥ εἱέπε ἐἰστθ απὸ ἱπβηΐϊϊε ἀχϑκωρὶόε ἱπ (88 ϑερίυδρίοξ, ἀχ. κ΄, 
ἀιουρἢ 129 οἰβηίδεοα θοῖ δωγάεμ αηὰ βοπουγα, μον 8ὸὲ ΘΗΪΥ τρῳν 
ἀν ἴὶ Ὁγ ον οὗ εἶἰοθ6, Ὑ ἢ 6 ᾿ξ δίῃ ἤθη (86 οὐλεν, ϑαϊ [Πογ θείως, 
δησίδεν Ηερτ. ον, ὕ80, ῬἩΔΙ ΟΝ εἰ ηἶδο8 ἃ δωγάδη, (1. 6. ΟἹ ὁπ6 
Ρατὶ οὗ {πὲ εἰμχηϊβοδείοη οἵὁἨ Ἴ23,)} 186} ανθ γεπάθγϑα ὕϑὺ βογ3θ- 
εἰηνθα Ὁ᾽ {16 σδάον υἱρτήβσαξίοθ οὗ 12}, ἀδ ξοοίαιι 4, 8. Νὸν οὔ 
εἰὴὴβ γεγὸ Θ:Ὲ ἘΔΆΔῪ Θχδηρίοὺ ἴῃ ἐδ Ν, Τὶ; ἐὺ ἰηδίδηοε, ὑπαὶ πον 
Βόέοτο 8, διὰ ΜΈΣΟΝ σαν τῖϑο Ὁ ἔιθδὲ βοβογαὶ ϑϑϑαγυδεοηβ οὰ 
ὅτ τεαιναἰειίο ἰἀίθιη. Τὰ φῶν ἐν ἢετα ἀδοὰ μεν Τ16 ρβῶμοῦ οὗ 
ἕο Ἠοῦν, Ὅηι, ἀἐρῆξ, (9 δώ», {πεοθ Ὅτ. "Ὥρος, ἈΡ6Ώ0,} Τιρῖν» 
ἄνα, οὐ βαρυΐην (ϑηοὲ, ρεναρβ, [κ1’ ἐγὸ.) ἑη ΤΟΙ ΟΝ 
αδ6, Βοὰ ᾿ρὰΐ δοὰ ."ἢὅὃὁὃὁὃὁςὁὃ6 -Ὸ ὃ" ὶ ᾿ 
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ΟἸογο, διά ϑοιῖα πιοάδθγῃ νϑγβίοῃβ "Ἐ. ΤΏυ8 Οδιαρθοὶϊ 
οο ἐγδηϑβϑἰδίοβ ἐπσιοίοπέ, δῃὰ ἀδίδη 48 {Π|8 ᾿πίοΓρΓγο- 
ἰδίου Ὀγ {6 ο]] ον !ηρ ἀρριιπηθηῖβθΒ. “Νονν {θοῦ 15 
Ὠοϊῃίηρ ἴῃ 1Π6 ψΏο]6 παγγαῖίνα τῃδὲ ᾿ηϑιημδίο5 [ἢ 6 
διη8 16 δὶ αἀἰβογερϑῆου διηοηρ (6 ΨΙΠΏ68866. Οὐδπ {86 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἰπ ἴῃ6 ΟΒρ61}5, (6 ἰαϑι ΠΟΩΥ δρθοιῆθά 15 
τηθηςοηθα 85 Ροϊηρ χίνοη ὈΥ 4}} (6 ψιηθ8865. ΤἢΘ 
ἀϊβδγθηςθβ ἴῃ Μείϊμον δηὰ Μαγκ (οὔθ. βαυϊηρ, 7 τιοὐἐξ 
γοῤμίία, δῃοῖποσ, 7 οαπ τοι α; οὐα δαάϊηρ, μιαάδ 
«υἱέϊ λαπάξ, Διο 6Γ οπεἰηρ 10 ;) ἅτ Ὡοΐ ΟὨΪΥ οὗ πο 
τηοιηδηΐ ἴῃ (Ποιηβοῖνοβϑ, θυ 8Γ6 πηδι!δβίὶν ἀἸ δ γθηςαβ 
ἴῃ {ῃ6 τε τες οὗ 186 Ἐπνδηρο  ἰδί8, ποῖ 1 (Π6 ἐοϑιί!- 
ἸΠΟΩΥ οἵ {{|6 ΜΠΏ65568:; ὨΟΓ 846 [ΠΥ ργαδίοῦ ἤδη 
{Πο86 γνῃϊοἢ οσσυν 1π πηοβί οἴῃον ἔδοϊβ γεϊδίεὰ ἔγομι 
ΤΩΘΙΏΟΙΥ. Ὦἴ ιδῖ, ἰπογαίογο, ρογρίθχϑα 186 ρομιεβ 
δηἀ τἢ6 ΒΟΥ 68 ψ85, (δι, δἰ της 411 τΠ8ὲ 88 δὺ- 
(68.664, 1( ἀϊα οἱ διηοιπί ἴο ψ] δ σου]ὰ Ὀ6 δοσοιιπέρα 
ἃ οδρίἰ4] ογίπηθ. ΤὉΤΠ]8 πιαάθ (6 Ὠἰσἢ ρῥτγιθϑί (π]ηκ οὗ 
Ἔσχίογιηρ ἔγοι οὔν 1, γ᾽ 8 που ἃ σοῃΐοβδίοη Μοὶ 
ταῖρι. ΒΌΡΡΙΥ (18 ἀδίδοεις οὗ δνιάερηςθ. ΤὨ8 οχρο- 
ἀϊοηΐ βιοσροαρα ἰο {ποῖ ψὶβῃ. “6508, (πουρῇ ποῖ 
ουϊν!ιοα Ὀγ {ποὶγ 80 γ, 88 ΠΟ νὰν αἰβροβϑέ. ἴο 
ἀθοϊπα βυβογίηρ, δηὰ {πογείογο γον ευρρὶϊοὰ 
{6 ψ ἢ (ἢς ρῥγοίοχί ἴθ Υ πδηίςα.᾽ Τὺ (18 ἀγρυ- 
τηρηΐ ΙΓ ψου ]α τερὶγ : “Αἱ οχ οἱϊδηίίο ἔνδηρθ- 
᾿Ιδία5 ἴῃ Θηδγγδηἀὰ ἔπδιυ5 ἢυ}1}.5 οσατιδθο οἰγου πιβίδηι ἃ 
ΤΘ8 1ρ88, αιιϑίη ἴῃ υηϊνογβιαι {ΓΔ}, ΠΘΡΆΓΙ 881158 ἰυϊὸ 
ΠΟ ροῖεοϑί. Εἰ δγάϊιπι βα[18 νἱ ἀθδίυγ ἢος οΥΠγ16 8, 
ΟἸγιϑίο ἱπιραοίαπ), δδσογάοί οφυπηῆο, Ηΐϊης φὨϊπὶ 
δὰ οδυβαηὶ ἀϊσθηάδηι οχοιίδί Ὠοιμίηιπ). Ηυ}08 νογοὸ 
διἰθηί αι οἰβοϊοθαῖ, αἱ δά 8]10.ἃ σαρυΐ 86 οοηνογίογαξς 
ϑδσοσάοϊυ Ῥγβθβθθ, 4110 ἰδῃάθπ) ΓΕβΡΟ; ΒΟ ΠῚ ᾿ρ5ὲ 
ὀχίογηπεγοί,᾿᾿ ΟΠ υδηοΓ ΠΟΙ 48 ἃ οδυϊζίουϑ, δηὰ ροτ- 

πὶ Τὰρδτοοι ἐγαπβίαϊοβ δὴ ἐυθη δυΐέποα, οἵ ἰοοιίοον, δῃὰ οὗὔ- 
Βοεῖνεδὲ “Ἴδα δον σΔΠΟῺ Ββροδὶς οὗ ἴἄγθα Κιμάβ οὔ οδιϊοηΐθδ. 
}. ἃ ναὶῃ (ΘΒ ΠΟΥ͂ ; 4. ἃ βίδηἀιηρ ἰεβιϊοηγ, ἀουδιῆι!, γεῖ δά πιϊῖ- 
τε ἴἰο 06 οδηγαδδοὰ δηὰ βδογιυιηϊσθα ; 8. τα ὑο δι  ΠἸΟΗΥ͂ (ἘΘΠΡ Δ Ἢ3 
ΚΞΥ90) οὗ (Π6 νογάβ οἵ εἶἴθπι ἰμδξὲ ἀρτεοά οὐ διϊοά ἱορείμους; 
σὴ [86 πογὰβ οὗ ἴνγὸ ὙΠ 6 8668 ὙΓῸΓΘ ἴα {86 ΒΆΣ6 ρΈΓΡΟΗΘ. Οἱ 

« 

ἴδεδ6 866 ἴ6 Ττδοὶ. βδημοάσγιη, οδρ. δ. ἢΔ]. 8, 4. 
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ἤΔΡ5 Ῥευάθηϊ Ὠθυ ΓΑ γ. 1 4π|, ποτόνογ, ἱπο πο 
ἴο δοσοάβ ἴο {Π6 ἐαέέογ" ορίποη. Τα οδ]εθοϊίοη οὗ 
ὙοΙἢ, ἐμὲ 1Π6 86η86 σε βιεοΤϊεπέϊα, ἰάοποα, 18 ἀεδβιυϊρ 
οὗ δυξ!ιοσγίτγ, β66πὶ|8 ποῖ νϑῦὺ σορϑηΐ; ἴογ (ἢ βρη ῆῶς- 
σδίίοη ἴῃ αυθβίίοη 18 80 Δργθοδῦ]6 ἰο {86 τά !ςα] ἴΌγος 
οὔ ἢ6 νοζά 88 βοϑγοοΐυ (ὁ πεϑά αηψ. 

΄ ὅ8. καταλύσω τὸν Ὡ τοῦτον τὸν χειροποίητον. ΤΉ 5 
ψγοΓ χειροποίητον (88Υ Οτοί 115) τγ88 δα ἀ66, 68 (γίβί 
Βῆου ἃ β6θπὶ [0 ἤδνα βρόκβθῃ ράγδθο οα! γ.  οἴβ. 
βῖνοβ ΘΧΔΠΡ]68 οὗ {Π6 νοΓγά χειροσ. [844 ἃ ρᾶβϑδᾶρθ 
οὐ Τπυογάϊ 468 ὦ, 77. γοῖ πιο ἀρροβίίε, ψθογθ φλὸξ 
χειροποιήτη 18 Ορροβοά ἴο ἀπὸ ταυτομάτου πῦρ. Ηδ 
οἰῖ68 4130 1Π6 ἰδιυν τες θοδυ {}} ραϑβαρθβ γοῦ) {Π6 
Ταιίη ΟἸαϑβίοβ. Αρυϊε). Μεί. δ. ““Ρτγορὰ ἐοπεὶβ 8}- 
Ἰαρβυῖη ἀοιηι γαρὶδ οϑί, Δ ῆσαίδ ΠῚ ὨυΙΏΔΏΪ5Β τηδ- 
ἰθυ5, 5οα αἰν!η5 γι θυ5." Οτί. ὅδ, 1, 84. “γοίιι5- 
[88 ΠΟΠ Ορογὰ βοΐιπὶ τηδηϊΠδλείδ, 864 οἰ18π| Ἰρβᾶπι Π8- 
ἰυγάῖη ρΡ80]δῖ1π οχθάθηδο ρογίτ." 

ὅ9. οὐδὲ οὕτως ἴση ἡ ἡ μ.α. ἰ. 6. Ἰηβυβήοϊεοης ἔογ (Π 6 
,Αεύλκηρ οἵ οβί δ 8 ηρ ἃ οδριίαἱ οπαῦρθ. ΕΣ (851. 

ΓΙΡ. ΟὈΒΘΓΝ68) {Π6 οὐγδηοθ "88 ἃ ἴΏΘΓΘ ΘΙΠΒΓΥ ὈοδΔΒβῖ, 
1 Ὧθ εουὰ ποέ οἴδοῖ {}}18, δηά 1 6 οουμ!α, ἰῃοτᾷ 
σου 06 0 Πδγηὶ ἄοπθ. Β6Ζα οὔβογνθβ ἰῃαΐ 1ῃ6 
(ΕΘ ΠΟΥ Ψ88 ποΐ σοῃϑίβιθηΐ, ὈΘοϑ86 Ορ δβαϊ4 ἢθ 
οὐ ἀφβίγου, ὅτο. (49 Μδίιἢ.) {[πΠ6 οἰδοὺ {π8 ἢ6 
εϑομΐά ἀοβίτοΥυ (48 Μδγκ). Βιιῖ {1118 Β66 18 ἴοο 8}0- 
116 δηὰ δι ῆςϊαὶ ἃ τηοάθ οὗ ἱηπίογργοίδίίοη γα 
τηιϑὲ ἐπογοίογα [ΔΚ6 οὐκ ἴση ἴον ἐπδσιβιοίοπέ. 

606. ἥρξαντό---περικαλύπτειν, 1. 6. ὈΥ ΨΔΥ οὗ σοη- 
τυπιοῖγ, δηᾶ [ἢ 76ϑῖ, δϑδκίηρσ Πἰπὶ ἰο ἀὐνέηθ ψἢο βίγυςοϊς 
Ὠϊηι. Βυχίογί, ϑίαγκ, δηᾶά οἴϊιοσβ, οὔβογνῷ οὔ [18 
Ὀείηρ᾽ ἃ βίζῃ οὗ οοπάοιηπδίίοη, 8δη4 σΟΠΊΡΦΓΘΟ ἃ (119- 
ἴοι οὗ (ἰ6 δῃηοίϊθηςβ ἴὸ γϑὶ! {πΠ6 ἢοδα οὗ [ἢῤβα δρουΐ 
ἰο 6 ἰοἀ ἰο οἀριῖ4] Ἔχθουϊίοη. (866 Εδβέῃ. 7,8.) [ἢ 
ἀδοά, 485 να ἰϑᾶσῃ τοι (Ἰσοσο, (ἢ6 ἴογιῃ οὗ σοῃάθῃ- 
Πδίοη γγὰ8 {Π|8: “1, Π}οἴοσ, σο] ρα πιϑηι.5, σαρυ οὔ» 
πυθὶΐο, δυροσὶ ἰδ! οἱ βϑυδρομπάϊο.᾽ ᾿Βῳξ Κιυϊποοῖ 
τ ΕἾ δοοομηΐβ {πὲ ποιῃίηρ᾽ ἰο [Π6 ῬγΓΘβθῃΐ ρΌΓΡΟΒας 
Βαβι 68, ἴῃ βιι οἷ 4 σ486, ([Π6 ψΠοΙα μοδὰ 88 οονογεᾶ, 
88 ἰἃ γογο, ΜΠ 4 βδοῖζς : δθγα {Π6Γ6 ΔΡΡΘΆΓΒ ΟὨΪΥ (4 
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Ἦδνθ Ὀ66η ἃ ΠαποκΚογο 6, οἵ δοπιὸ δας ἢ (δίπρ, θσυηᾶ 
ονθγ {Π6 οψθ οἵ ψεβϑιυ8, γῆ ἯΔ5, 89 6 βῃου ὰ 54Υ, 
ὈΠηα(ο σά. , 

68. οὐκ οἶδω;---τί σὺ λέγει. ὟΝ εἰδβίοαίῃ 866 15 ἴο ἢανὰ 
σοηϑί στοά {Π18, (Δη 1 {ΠῚ ῚΚ τ σΏΕ]γ.,)) 28 δὴ ἰἀἰοιηδεῖ- 
οδὶ ἰβξοῤνω ΟοΥ ποραΐξίοη, δῃα 1η [Π6 ῬΆΓΑ]16] ραϑβεδρὸ 
οὗ Μαῖιῃ. 80, 70. οοτηραγοβ δορῇ. Αρ. 970. πώς 
τοῦτ᾽ ἐλέξας, οὐ κατοιδ᾽ ἕπως λέγεις. Ηε Πεγο δώ; ̓ 
178 υγταιηεηί. 8, 8, 6. ““8,. αυΐβ ἱπιοιτορανος τ υδὶ 
δεῖ Ὀον πηουϑὴὺ Εἰ 16 σοϑροῃ ρει : ἱρπογο αὐἱά ἰὼ 
δδθυ αν. ΠῸ ΓΙ. ΓΤ » τὴ Ὁ. ίοη. ΗΔ]. ἀ6 
ειηοβίῃ. 58. ΡΙδιί. ΜΙ. ΟἸοτγίοβ. 9, ὅ, 44. ἃ. “" Νο- 
4υς6, νοΒ 4ἱ Ὠοιηΐηθ8 5|1}8, ἢον!, Ποα86 8ςε1ο. Γ(ς. 

ο ὅ. Ποβείο 48. ““Νόοη ΘΠ ΠΟνΪ, ποῸ 8οῖο. 
68. ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον. ἘῸΓ [Πδί {6 οἱΓ- 

συτηϑίδηοοβ πγηοηϊ οηθα 1 (Π6 [Ὁ] οὐηρ ογάβ ἢδᾶρ- 
Ῥβοηθα ἴῃ (818 Δ}, 158 τηδηϊδϑῖ, ὈοῚ᾿ ἴγοπη {Π6 σοῆ- 
ἰοχῖ, 8η4 «80 ἔγοπι τ)! 6 ραγδ] 6] ραββαβοβ οὐ {Π6 Οἵ πὸσ 
Ἐσνδηρο ἰβί8, ἔχον 
. 0. ἡ και Ριοΐδβϑδοσ Μιςἢδο] 8 υνῖϑῆθϑ [οἵ 
βοῦ!6 ΜΝ. σψπογὰ [Π6 Ὁγίῖς]6 καὶ 15 ψνδηϊίηρ,. Βυς Ὦνγ. 
Οὐνϑη ν ΎῪ {ΓΌΪΥ τγοηλεκϑ παῖ (Π18 15. Ὡοΐ ΠΘΟΘΘΒΆΓΥ, 
τ 9 ἀρραγοηΐ, (σοηίίηι65 Β6,) ἔγοιη [Π ΘΓ ΟὟ ἢ 6 
οὗ οχρεοϑβίοῃ, σοϊηραγοά ψἱἢ ἰῃαὶ οὗὨ δι. ΦοΠη’ 5, {πδὲ 
16 ἴῆτοο ἢγϑ Ενδηρο δίθ ἤσνοῦ δἰἰοπάθα ἰο -ἰΒὲ 
σγεν οἵ [6 {τ ηβϑ οι ; (ΠΕΙ͂Γ Ροΐπὲ Ὀεοΐηρ ΟὨΪΥ (6 
Ἀ541.1Γ6 98, (Δι Ῥοίον ἀδηϊοά οἿἿἹ Μανίου ἐῤγίζο, 
Ηδηςθο ἰΐ 566π|8 {0 1η6, {πα {ἢ ταὶ λογὸ τηοαπί 1ὲ 
σοὶ τὴ σαπιό ΜΗ ἢοῦ {Πδὲ ἰΒ πιοηςοποά γος. 67, δυΐ 
δα ῥυϊποίραὶ τπδ!ὰ ; ἐδε νιαδά ἐδαὲ δέοοα αὐ ἐδε ροτεῆ, καὶ 
τοαιδίσκη εἰς τὸ προαύλιον, ψοΥ. 68 ; οΓ, δοζογηϊηρ ἰὁ 
8ε. ΦόοΠη 18, 17. ἡ παιδίσκη ἡ θυρωρός. . ΤΣ οἴδεοξ 
βαδεπίηρ σοηϊ δά! οοη5 (Π 6 λείπ ΤΌΞΟ ΟΣ Ὑ2η}]} 
ΘΆ51}γ Τοοοης 6. {θγ. Οσθη.) όϑοίτη. (8 Κ685 ἐξ [ὉΥ 
παιδίσκη τις. ΤὭδί 586 ψ͵λ8 {πῸ 5δῖη6 ὙΠῸ {Π6 [0ε- 
ΤΏΙ 8 ,» (6 {Β10ὴΚ5, ἴτοη Μαιον. 

γᾷ. ὀτιβαλὼν, ἔκλαιε. [πη ἀσίογαμπηίηρ (ἢ8 βόπβό 
οὗἨ 118 ρϑϑβαζα, (6 (ΟΠ ΠΙΘ  ΔΊΟΓΒ ἅΓ ΌΥ͂ ΒΟ [ΠΕ ΒΠ5 
ἀρτοδὰ, Οαθρθ6}} ἢ88 {γυ}Ὺ 8814 [ἢ δὲ {Π6ΡῸ ὅγὸ ποῖ 
ἘΙΔΗΥ ΟΓάΒ 1Π ϑοσρίαγο δοἢ παν ποῦ» 6 
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ΏΟΤΘ ἰηἰδιργείδίσῃ ἴβαῃ (ἢΐβ ἐπιβαλὼν, αηα Κοοὲδοὺ 
[4 ΒΘ γαιιατιοά : “ Οὐβουνίον Π]5 Ἰοοΐ Ὀγοὰ 
Υἱἵᾶ5 πλῖτατα ἴῃ δχοιϊιπη ἘΧΡΙδπδιογαπι ἱηρθηΐα Ἔχοσί 
σι, ΘΟΓΒΙΏΠ06 5εηξθηἝα8 τὴ 0] σαν]ϊ.᾽ ὙΤΉΘ. 1η- 
τοτρροίδιίοη οὐ ὙΒΘΟΡΗγ ]αςί, 89 Ῥοίηρ. ΡΓΟΡΘΡΙΥ 
ἰουπαςεά οη. ΟἾγυβ. δηά οἵδ Οτθοὶς Ἑδιίδοιθ, 46- 
ϑΘΥν68 ΟΌἹΓ ἥγεέ αἰϊϑηζίοη. [1 15 (ΠΪ8: ἐπικαλυψάμε- 
γος τὴν κεφαλην, σουθγίης ἦἠϊ4 ἠδαά, οὐ ἔχοε. ὝὙΠΕτο ἰ9 
8τι 6ἰΠΠρεἰ5 οὗ ἱμάτιον, ψηϊςἢ 18 [πη ἴῃ σοπ)υηείίοπ 
11} ἐπιβαλὼν ἴῃ ον. 19, 190. ἀπά ἰηάεοοά 1ξ ἰΒ ποῖ 
ὨΠΙΓραθθης ἰῃ [Π6 ΟἸδβϑίςαι τυγιέετθ. δὅο ΖΕ 3ΟΗΥΙ, 
ΟΒοερῆ. 75. δακρύω δ᾽ ὑφ᾽ εἱμάτων : ῆοτΟ ΑὈΓΘΒΟἢ 
ΟΟΙΏΡΑΓΕΒ[5ος. ΤΥΔΡΘ6Ζ. 714.. ἐγκαλυψαμενος ἔκλαιε. Αηὲ 
ϑίδπὶ, οἰΐθα Ηοπι. Οὐ. Δ. 114. Δάκρυ δ᾽ ἀπὸ βλεφάρων 
χαμάδις βάλε, πατρὸς ἀκούσας, χλαῖναν πορῷυρέην ἀντ᾽ 
ζ  μιμν ΠΑ Φελα Δηΐ ἭΣΗ ϑΌΡΡΙ. ἃ Σὲ τὸν 
κατήρη χλανιδίοις ἀνιστορῶ, Δέγ᾽, ἐκκαλύψας κράτα, 
καὶ παρεὶς. Το νη οῆ ΒΙβῃορ ΒΙοιηβεϊὰ δάά8 Επ.- 
τῖρ. 995. Οτεβί. 274. Σξύγγονε, τί κλάεις, ὄμμα θεῖσ᾽ 
εἴσω πέπλων; Ρ]δίοη. Ῥηδά. Ρ. υ7. γι. ὥστε 
ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν. ἘΡΙρΤ. ἴῃ ΗΘΟΌΡάτα 
ΑὨ1Πο]."ὅ, 88. Ρ. 889. φάρος γὰρ ἐπικρεμὲς ἀμφὶ προσώ- 
πὸ Πήμαρα μὲν δείκνυσιν" ἀπαγγέλουσι δὲ πέπλο᾽ Πέν: 
θος ὑποβρύχιον, κεκλασμένοι. ἄχρι πεδίλων. Ἐπιτίρ. 8. 
Ατβίορη. ἤδη. θ42. Πρώτιστα μὲν γὰρ ἕνα γε τινὰ 
καθεῖσεν ἐγκαλύψας ᾿Αχιλλέα τιν, ἢ Νίοβην, τὸ πρόσωπον 
οὐχὶ δεικνύς, Πρύσχημα τῆς τραγῳδίας, γρύδοντας οὐδὲ 
τουτί. ΤΠ 9φ8π|ι6 ἰεβγηδά ἐ τον σοΟΙΏΡΑΓΘΒ ἴἢ6 [0]- 
Ιονίηρ ρᾶθβᾶσο οἵ ΗἩδτγοάοι. 6, 67. κατακαλυψάμενος 
ἤϊε ἐκ τοῦ θεήτρου ἐς τὰ ἑωῦτοῦ οἰκία. ΤΗδί (Π6 8η- 
οἰθηΐϊβ ὍΘΓΟ δοσδίσπιοα, ἢ Ὀἱζ(6Γ στοῦ, ἴο νϑ1} {Π6 
ἢοδά 15 ὁογίδίη, ἕγοιη 9085. Δπέ. 7, 10, ὅ. καλυψαμένου 
δὲ βασιλέως καὶ στένοντος. 50 480 9 ϑ'απ). 15, 80, 19, 
4... Ἐβ(ἢ. 7, 8. .«0ὁγ. 14, 8 ὃ 4. (ιηρθ 61} δή πη} 5 
δαῦ (Π6 συϑίοῃῃ οὗ νε!]!ηρ {πΠ6 Ποδα ἴῃ ρτιοῦ ΒΒ Ὀθθη 
βῥγονϑά ἐὸ ἢᾶνρ δα βίθε βπιοηρ ἴἢ6. τϑεῖε δη ἢο- 
Ιη8η8, δυῖ ποῖ δΔιηοηρ ἴΠ6 Ψψ6 78. ΥὙοὶ (δὲ ρῥοϊηΐ 
βθδίηβ (0 Ὅ6 δϑίδὈ 15ῃη6 ἃ Ὀγ [Π6 Ἔχϑιηρῖθβ αδονα οἰΐθά. 
Νοὸῦ οδὰ {158 τδαβοηδθὶ ὑ6 ἀουθίεα οὗἁ δῆγ εἰν"! Ζοα 
παίϊοη, Θβρθοῖ!ν ἃ5 ἢ6 Δα π)115 {Παΐ 1{ 15 ΨΘΓῪ ΠαίαΓΑΙ: 
, ΨΟΊ,. 1]. κ 

Φ 
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ἴον ἃ τῆδῃ Ψ|ο ψ66Ρ8 ἴο Πΐἀ6 ΠἷΒ ἴδλοθ. ΤΠ6 ἀθονβ ορῖ- 
ὨΙΟΩ 8 Βιιρρογίβα Ὀγ ϑαϊλδβίυβ, ΕἸβηογ, ΗἩθυπιδη, ΔὉ- 
τοβϑοῦ, Κυοῦβ, ΒοζΖα, ϑδοἢιϊζΖ, ϑο μυννασγίζΖ, Ὗ οἱἔ, ϑοῃοοῖι- 
Βεη, δίαγοκ, [δηρ, Βοδυϑοῦγο, Μο] ἀθηῃδυοσ, ϑεϊάβῃ, 
Ὀυροηΐ, δυΐςον, Βοβ, Νογβιίυβ, Κουσῆθη, Ατσῃοὶά, 
Αγηάϊ, δηά οἴμογβ. ΤῊ}8 ἱπἰογργοίδιίοη, ρν αν οσ, [168 
ΟΡΘῇ ἴο ΥΘΙῪ 86 γουβ οὈ]θοίοηΒ. Ὦγ. δ ρΌ611 ἢ88 τα - 
τηλικΚοά, “ (Πδ ἃ τηδη [1468 ἢ]58 ἴδοθ ἰη ρστιοῖ, ηοΐ 80 
του οἢ ἴο σοηοθδὶ [15 οπγοίίοῃ, 88 (ο Θοῃςθ4] (Π6 εβδοί 
οἵ 1, τη6 ἀϊδίογίίοη [0 Ὀτίηρθ ὑροη ἢ18 σουηίθηδηςθ. 
Βιυΐξ (σοηῃζηυθ5 ἢ6) [ἢ6 τηδίζοσ οὗὁἩ σοῃβθαμθησα ἴο 
Ῥρίοσ ννὰ8 ἴο σοῃςθαὶ [18 δῃῃ οὴ δἰοροίμεσ. Νον 
6 σουϊά ποΐ ᾶνα [Δ Κ6ῦ ἃ ποῦ οἴεοίυδὶ τγλοϊῃοα οὗ 
ἐβα οϑ 10 ἴο 81} ἀγουηά πὶ, (ἤδη ὈΥ ται Πρ ἃ 

18. ἢοδ( 1η 5 τηδηι]ῖθ. ὍΤῊΪ8 σου ηοΐ 141] ἴο δἵ- 
ἰγαοῖ {[Π6 διἰδηςοη οὗ τᾶν ψῆο δα πο ορρογίμῃηϊ! 
οἵ ορβεγνίηρ (6 σπδπρα οὐ [18 ἔδδίιγοβ." Τῇ [οἱ- 
Ἰονίηρ; ο"]δοιοηΒ οὗ Κυρκε δῃά οἱϊθῦβ ἃγα 8{}}} Ὡογα 
ψορηιν. ΤΠ5 ᾿πιογριθίδί ἢ ΓΘΉΌΙΓΘΒ, (ΒΔ Υ {{16γ.} 
δὴ 6111}0518 ἀπηποαγὰ οὗ, (ἐπιβαλών τὸ ἱμάτιον τῇ κεφαλῇ. 
'. 6. τῇ προσώπῳ,) δΔη, ΠῚ} 16 6 σοπῆτντηθα ὈΥ 6Χ- 
ΔΙΏΡΪ65, 1ἴ 18 1ἸΏΔ6Π1551016. ΝΟΥ Ψ1} 10 Ὀ6 Βι ΠΟΙ θης 
ἴο Ῥτγονβα {πὶ {πΠ6 νψογὰ κεφαλὴ, ΟΓ πρόσωπον, οἵ ἱμά- 
τιον, 18 Βοπηθ 1 Π|68 οἵη 6. Α ρᾷβδᾶρα τλι8ὲ Ὀ6 ρζγο- 
ἀυςοαὰ Ψψηδγα ἐπιβάλλειν, ρυΐ 5 ΡΪΥ, 8 η}8ῆ68 ἐο υεἰξΐ 
ἐλθ οομηέοπαποε Οὗ" ἠεαά, ὃν ἐδιγοιοΐ" οὐ ἐέ α υδδί. Τὸ 
ψ ἢ ἢ 1 τηϊιϑὲ δαά ἃ γοῖ βίγοηρογ οὈ]θοίοη, ΠδΠΕΪΥ, 
{πὲ {Π|6 τοδήϊηρ ργοροβϑϑά ψουἹά δ6 8 δοἐθοίδηι. ᾽Ἔσι- 
βαλ. ἷμ. χε. σΔἢ ΟΠΪΥ 8, ΏΠΥ ἴο (γον 8 νοϑί, δα. 
ΟΝΟΙ 6 Πρδὰ οὗ αποέ 6)", Ὠοΐ Ον6Γ ΘΠ 6᾽8 οἱδη Ὠρδα "5, 
ψ Ὠ1ς]Δ ου]α τραυϊγο ἐπιβαλόμενος, }.8[ ἃ8 ἐπικαλυψά- 
μενος δηὰ ἐγκαλυψάμενος. 1[1]}1}8 Ἰῃτογρτγαοίδιοη τη ϑ 
{πογοΐοσα 6 υἱίογν ἀραηάοηθά,. Οτοίϊυ5, (Ἰογίοι8, 
Ἡδυροὶ, διποη, Ῥείανιιϑ, Μυπίπα, δπᾷ οἰδογβ, 1π- 
ἰογργοῖ αἀὐάεηβ ἤουϊέ, ἠδ ρμγοοσοεάραά ἐὸ τὐθθρ; ἃ58 ἴῃ 
ΤΠδορν. Οδᾶγ. 8, καὶ ἐπιβαλὼν ἐρωτᾷν, δῃὰ Ὠ]οά. 

Ἐ ΤῊ ραββᾶρε δἀδυσεὰ Ὀγ ὙΟ] ἢ [τοπὰ Ἐχτρ. Ελιοῖ, 1921. 
ἐπιβαλὼν φάρη κοραῖς ἐμαῖσι, 18 πο(πίηρ ἴο [ἢ6 ρυΓροβα; Ὀδοϑδα 
ἔλεγε ἴῃ 6 οεἰγουμπηδίδποα ἰῃ αυσδίίοη ἰ8 Ἔχργοββοὰ ἣΥ ἐδε αὐἀάεά 
τυογάξ. 
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δια. 845. Β. ἐπκιβάλων φῆσι. ὅ8ο 'ἰη Ηοῦτγ. ΓΘ", ἰ5 
ἰβκθη σι} ἃ νοῦ δήάβα, 7185, μβονανθγ, 15. 7.81} 
Ργοῃουησοά ΡΥ Κυϊηοεὶ ἃ ἰδηριϊά δηὰ ἐτγρίἃ 1ηΐογ-᾿ 
Ρτοίδιίοη. ΟἾΠογβ, 48 Βοζα, Εδρἤοὶ, Βοβθημ. δηά 
δοῃ θη βηθγ, (8 Κα ἐπιβ. ἴοῦ ὁρμᾷν, δῃηα ἔθ γ {πἰηκΚ {πᾶῖ 
ἐπιβαλὼν ἔκλαιε, γιυδἠϊηρ ομἑ ΟΥ᾽ ἄοογ5, 18. δαυϊναϊοηΐ 
ἰο ἴπ6 ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσε οἵ (Π6 οἴοῦ νϑῃρο  !δβί8. 
Απά ᾿πήερά ἐπιβάλλω ἄἀοα68 ϑοπηθεϊπη68, Θβρθο δ} }ν ἴῃ 
(6 δορί. Β: ην ἐο γμδῆ. Βιυΐϊ, 88 ΠοΘβηοῦ ἢ88 οὔὉ- 
βεγνϑά, 11 ὅοδθβ ποῖ ἄρρϑᾶγ ἔγουι {Π6 ραββᾶρθδ Ῥ͵γο- 
ἀυςοά νψ]ιοίδογ ἐπιβ. σδη Ὀ6 80 5816 τοξέῤομέ ἰ 6 δάα)- 
τ[΄οὴ οὗ Βοηδ μέαςθ 07) Ῥθγϑοῦ ἃ8 ἴΐ6 δηᾶ οὗ δοίίοῃ. 
Βοβ1:4659, [στα 18 βοπῃθίϊησ Παγβϑἢ δηα δγ- δις θὰ ἴῃ 
1π6 56η86 γγοάιιοοά. ΟἸΠοΓΒ, 88 [,οθβϑηοι, Η δἰ η58118, 
δηα Κυϊποκὶ, ψι ἢ {Π6 δι! οΓΥ οὗ {π6 Ψαυϊα. ὅσ. 
Οοί. Ῥογβ. Ατι. [4]. δὰ (οά. (απίαρ. γϑηᾶθγ 
ε(ρὶὲ ἥενο; δῃὰ πον ργοάυοθ ὄὌχϑηρίθθ. Βαΐ ἰη 
ἐΐοπι ἰἢ6 νϑυῦ 8:ρη1ῆθβ ἐπέογοα ᾿ροη, τπακὶηρ α οοπι- 
Ἰηθηοθπιοηπέ οὐ, ὅτε. ΜὨΙοἢ γί ά8, 1 {Π]|0Κ, ἃ νΘΓῪ 
ἔτιρι ἃ β6η86; Ἰηβοιηιοἢ (Παι Κιυΐηοοὶ, ἴο σονογ [ἢ 185 
ἀεΐρει, 15. ἕλίη ἴο ἰδκ {π6 ἐπιβαλὼν ἃ8 ἃ Ρ]ΘΟΠΔΒΙΏ, 
ΠΩ ΒΠὩΡΙΥ τοηάριβ ἤεουϊ. Βυϊ ψῇηδίέ 8 118 θὰΐ 
5 Πρ ον (Π6 αἰ ἤου γ ΤὨδ ᾿πίογργοίδι! οηϑ 
οὗ ῬΡαϊαιγοῖ, ΝΥ βδίοῃ, δῃὰ οἴθϑΊϑ, 86 ἴοο αρϑυγά ίο 
06 ποιϊςρά. Τῆι ἰαίίοσ σοη]θοίΓο5 ἐπιλάβθων, ψὨϊοἢ 
ἰΟΓΙΘΥΥ οσσυΣΓΘά ἴο πηγβοὶ ἢ, θυ  {Π18 15 θη 6 ἴο 
ὯὨὯῸ ἰϊθηίίοη. 1 ψ}}} σοποϊάς ὈΥ 5ἰδίίηρ ψῆδὲ 1 
σοησεῖνα ἴο 6 τῆ6 πιοϑὲ ρσγοῦδοὶα 1ηἰογργοίδιοη ; 
ἈδοΪγ, ἐπαΐ οὗ Βοῖβ8, ,γαϊι5, Ησδυροὶ, (αβαυθοη, 
Κγρκο, Υεί8. Ετιβοῃ, 1)6 Β]ιοογ, Κορθοῆογ, Οδιαρ- 
061}, (ἴο ψψῇοβθ δουΐβ οὐϑοινδίοῃβ 1 πιυϑί γοῖοσ (ἢ 6 
Τοδίοι,) δηᾶ βοίηθ οἰϊιϑσβ, διοηρ ἤοηὶ ἃγα [{|6 
ἰδασηθά δηὰ ρίουβ διιξῆογβ οὐ ΟΡ νη γα Ὁ ]6 νογβίοῃ, 
ΓΘ 86η86 18, σΠη ΓΘ δηϊπδανογίϊβεοῖ, οἱ 4. {18 Γ6- 
Ρυϊαββοῖ, “Κ μροὴ γοβεοξίησ ἐπογθοη," ἀηὰ {}181 {ΠῚ Κ ἃ 
ΝΟΕΥ͂ δρί Β6η868 "4, (ἸἘπΠουρῇ 10 185 ρΡσγοπουηςθα Ὀγ Καϊηοοὶ 

ἃ ΤΠδὶ Ῥοίοσ, οὰ ἴδ6 βογίουβ γθοο]δοίίοη οὗὨ {6 ἀθηΐδὶ Ὀείηρ 
[οτγοιοἹὰ Ὀγ οὖν [μοτὰ, δηὰ οὐ ᾿ἷβ σοηβάδηςξ δββθγίίοῃβ, δῃηὰ οὗ 4]} 
1116 οοπβοᾳυδηΐ οἰγουμπηδβίδησθβ, βδῃουἹὰ ΡῈ βίγαοὶς ἢ ἄθορ σομλ- 
ρυποάοη, δηἀ γψγϑαρ ὈΠΙΘΥΥ, 18 ἃ ΘΟΠΒΟΏΒΠΟΥ ἴῃ [6 γῆ 16 ρᾶββδβθ 
Βα οἰ το [50 Ὺ τπ6 ἘΠρ] ἢ ἰγδηβϑίίοθ. Ἐ]8|6γ. 

κι 
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(Ἀτ-οϊοϊιεα,) ποιῖίθογ ἄοοβ ᾿ἴ 116 ὀρβϑῆ ἴο ΔΠΥ͂ Β6ΓΙΟΙΙΒ 
οὈ]δαισηβ οὐ {ἢ 6 βόοσγα οὗ ἀὐμρι ν δ δω ἈΟΘΌΓΔΟΥ, 
ΘΒρθοί ΠΥ σοπβίδογίησ [π6 βιγίε οὔ Μᾶγκ. Εὐχαπηρίες 
οὗ (Π6 οομηρίείς ἐπιβαλλεῖν τὸν νοῦν, ΟΥ τὴν διάνοιαν, ΔΙᾺ 
ἔτοαυθηῖ. ΝῸΓ ἴα ἴδογε ψϑηθηρ ἱπδίδηςεβ οἵ [88 
δἰ Πρεϊςαὶ οπθ, οὗἨἁ νΒϊοῖῦ ᾽ εἰβϑιοῖῃ πδ5 ργοάυςσθα 88- 
ΨΟΓΔΪ : 6Χ. γσῖ. ῬοΪγΌ. 1, 80. ἐφ᾽ οἷς ἀὐτάριείς ὁ Γαλά- 
της ἐπιβάλων μίαν ἔφη σωτηρίαν εἶναι τοῖς ἑαυτῶν πράγ- 
μασι. Τὸ ἴπ686 τῇδ ὃ δἀάδβά τἢ6 ἴουγ [ο]] ον ηρ' 
Α8ϑαρο8 οἰἰοἃ ὃγ Κυρκό. ΡΙαΐατοῦ ἀθ ρίαςιϊξ. ρἢϊ- 
ο8. ἴ,.. 4. ο. 8. ρ. 899. μηδενὶ γὰρ ἐπιβάλλειν μηδε- 
φέραν χωρὶς τοῦ προσπίπτοντος εἰδώλου. ΗϊδγοΟΐα5 1π 
σαγπι. Ῥγίμαρ. ἢ. 14. ἀλλ᾽ ἀεὶ μὲν γινασκει, ἄλλως 
δὲ καὶ ἄλλως ἐπιβάλλει, καὶ μάλλον, ἐστὶν ὅτε, καὶ ἧττον. 
ϑαχί. Επιρ. Ρ. 218. εἰ ἐπιβαλὼν ὁ σοφὸς ἱσ χύσει λέγειν 
ἀδιαπτώτως. Ὠοά. δ΄ῇα. 20, 44. Ρ. 419. πρὸς οὐδὲν 
ἐπέβαλε τὴν διάνοιαν τῶν παρὰ τοῖς πολεμίοις συντελου- 
μένων. 80 480 ΡοΪΥ 5 ραγαίνοὶν ι.5868 (ἢ6 Κιηἀτοα 
Ῥἢγάβ6, ἐπίστησαι, ἔογ ἐπίστησαι τὸν νοῦν, ΔΏΪΠ.}π 84- 
ψογίόγθ, ἜΧϑιΏρ 68 οὗ ᾿ΠΙΟἢ τηΔῪ Ὀ6 86 6Π ἴῃ [οχ. Ρο- 
'γ. 80 αἰ8οὸ Αρρίϑη 92, 478, 87. ὧν μηδὲν ὁ δημὸς 
ἐπιστήσειε. Ατὶδίοι. 6 Μιυηάο ΔΡ. δίερῃ. Τῇ68. ἐπισ- 

. φήσαντες τούτοις, δῃὰ ΡΙυίαγοϊ, ἐπίτησαν τοῖς ποιήμασι. 
Τη 118 Ἰπιοιργοίδιοη, ἐπογοίογθ, 1 πλυϑὶ ἤΠΑΠΥ 8ο- 
ηυΐο566, ᾿ἰπουρὶ 1 τηθδη ποΐ ἴο οοηϊεῃα (αὶ [ἰ 15 
αυΐϊῖς ςογίαϊη. Ὑεΐ (48 Οδπιρθ6}} ἢα58 8814) 1 [Π6868 
ΔΙ Πογι 1659 ἀο ποῖ Ρὰυΐ 1Π6 τηδίίεγ θαυοηὰ 4} αιι65- 
(0η, {πο Ὺ δἱ [οδϑὶ σῖίνα 11 ἃ ρτγϑδῖθγ ργορϑὈ! γ (ἤδη 
[48 θδθϑη γοῖ ρίνθῃ ἴο ΔῊΥ οἵ 1ῆ6 οἴδεὺ ΠΥροίἢ 6868. 
1 ν1}} σοποῖυαάα ἰὴ {πὸ ψοιὰβ οὗ Μαγκ δη: “Ὁ 1 ἰ8. 8 
ἀοϑίγαθ]ο (πἰηρ' ἴο Κπον [Π|6 ΡΓΘοῖβ8 τη ϑη]η οὗ Ἔν ΥῪ 
Ρϑϑβᾶρθ δηὰά ψογά ἰπ (6 δογρίυγεβ. Βυΐ Ψῇθγα {παῖ 
οδηηοΐ Β6, 85 1Π [ἢ18 ρἷδοα δῃὰ ἤΔῊΥ οἴ ογβ, 6 πηλϑὲ 
Ρε σοῃίοηίοα ψι ἢ 118 γοβθοίίοη, {πὶ τ1Π6 Κηον- 
Ἰεάρθ οὔϑαοι Ρἴδο68 18 πϑνογ αὐδοἐμέείν πϑοοοϑαγῳ ἴο 
τι8 ὉΡΟΏ 8ΠΥ δοςουπί, ἐχοθρί {πὶ οἵ ομγίοδὲΐῳ : ἴον 
ἢ ἢ 1 ἀο ποῖ Κῆον οὗ ΔῺΥ ρον βίο (ἢδὶ 18 πηδάθ 
ἴῃ {πα ΟΠ γιϑέίδη Βα ρίοη." 
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ΓΟΗΑΡ. Χν. 

ΨΈΚΡΩ 6. ἀκχέλυεν, ἴοι εἰώθει ἀπολύειν, τ Ὠϊοἢ ΜΘ 
δηᾷ ἴῃ Μείίῃ. Φ7, 1. δηά 90 [ῃ6 Ῥογβίο γουβίοη. ΒοΖᾷ 
δηα Μυηίῃθ ἴᾶγο ουβογνθά τῃδὲ γοεῦ5 ψ ῃϊοῖ ἀδηοῖο 
«οἰίοη οἵ οἴἶδοῖ, ἀγα νϑῦὺ οἴη ἰο θ6 υπάογβίοοά οὗ 
ομξέοηι 97 αοἰϊοη, δια τηᾶν θὲ τθηάεγοὰ ἴη 1, ὈῪ 
“οἶεο, Δα δῃ 1πῆπϊ1{ἰνθ. ΤΉΘΥ ρῖνθ 8 δχδιυρῖθ τγοῖῃ 
Ὠ1οά. δῖα. 182. ν». λακτίσμασι ἄφνω τύπτων περικύλιε 
κατὰ τῶν κρήμνων εἰς τὴν θάλασσαν. ὅ66 αἷἶδο Ηδιροὶ 
δηά Τρϑΐοοι 

7. ἦν---μετὰ τῶν συστασιαστών δεδεμένος. Κξ αέ 56- 
ἀϊιϊοη 18 ΠοΓ σοίδγγοα ἴο, σδῃηοί ὃς δβοογίδιηρά. 20- 
Βδρῇυ8 ἢ88 Πη846 20 τηρδηϊζίζοη οὗ δὴγ (ῃϊηρ σογγο- 
ἘΡΡΏΡΙΠΕ [ο 1{. Φόνον πεποιήκεισαν, ““ δά οοτημ 6 
βἰδιισῃίοσ." Αρῆγαβα υβϑά Ὀγ 6 δερί. ἴο ΟΧργθββ 
ΘΟ ΤΙ, τη ΤΠ ουϊ, 22, 8. Βδρδαὶ ἴοο [85 οἰϊοά 
τ τοὰ Ροϊγυ. (Καίπ.) 

8. ἀ ας κι τ. Δ, ΤὨΪ8 οἰγουπηβίδῃσθ, ΠΑΠΊΕΪΥ, 
[ηδὲ [6 ΡΘΟρΡΙΘ {Πθιηβεῖνεβ δά, οὗ (Π61]Γ ον δοοογά, 
Θιϑηἀ 64 (ἢδἰ 8 οαρίϊνα Ββῃοι]4, [η σοι ρ]Δηοο ψ ἢ 

ουδβέοῃι, 6 τα] θδϑϑά.) Μαιίπον δὰ 1 ἤανα οὔτῖ- 
(6ἀ ; οηἱν ποίιοίηρ {Πδι. ΡΙΠΔί6, ψ θη {Π6Υ ψΘΕΘ 89-΄ 
86: 0]64, ΟΥ, 85 [06 το]αἴθ8 10, σοηνοκίηρσ {Π6 οἰοῦ 
Ὀτίοϑίβ δῃηά [ῃ8 τι] ογβ οὗ ἐἢ6 Ρθορίβ, δβίκβα, ψῃθίθοΓ 
μον ψου]α ψ]βῇ Βαγαῦρα8 το Ὀδ6 ΓΕ]ραΒβθα, οἵ 6588} 
Ηδηοο ΜΙοδ6}18 δηὰ Ῥδαΐθ αν βιιϑροςοίοα {Πδὲ 
Β026 πον ἀϊβίυτ)δποα οὗ {πΠ6 Ῥθορὶθ μδιὶ οσουστγοά, 
ἴο οσοαϑίοῃ (86. Βυΐ οὗ {πΠ18 γα πηά ποίμίηρ ἴῃ [ἢ 6 
ΜΟΓάβ οὗ [Π6 ἰθ6χί. Ῥογῆδρῳ (μ6 οἰγουμπηϑίδηοσος οὗ 
{ἢ 8 ο886 ΒΥ ἢδνα Ὠδρρεοῃοὰ 9. Ὗ ἤδη ἃ παυ]- 
[0416 οἵ ἰη68 ρΡεορὶς, οροίϊον ψ τ Ψ906808, ψἤομλ Η6- 
το αά ἀθοϊαγεα ᾿ηποοοηΐ, δῃὰ ογάογοα ἰὸ δ6 ἰορὰ 
Ῥδοῖ ἰο ἴδε Ῥγοουτγβίογ, (866 0Κ6 28, 11 ὃς 15.) δά 
τοϊυγτησδά ἰο Ρραίθ., δοπηθ ἀυοῦγειῷ οὗ 9681. ογιϑᾷ ουίΐ 
Ἰουάϊγ, δηᾷ, βυρρογίθα ὈΥ {6 δοοϊδιηδίίοῃβ οὗ {}|6 
Ρθορΐβ, ἀθιηδηᾶβθα {πὶ 80π|6 ρυίϑοηθῦ βῃου]ή, ἃς 
8.81, 06 τοἰβαϑοά, ὙΠοΥ ἀδγοὰ τοΐ, ἱπάδϑά, παπιὸ 
1655, θυΐ παραὰ {πᾶς Ρ δία, ψῇρθθ ν 868 {ποὺ 
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ἀϊβοογηθά, ψουἹά, 1 1πΠ6 γϑαυϊϑιίοηβ οὗ [Π6 ρθορΐθ 
Βῃοι ἃ ῥγονα σοηβθηςοηΐ, ἀἰβϑηι188 Ψ96808. ΡιΙΪδίο, 
ΨἼ)Ο νγὰ8 ρογβυδάοα οὗὨἩ ἴΠ6 ἱπηοσθῆςθ οὗ Ζ68118, δηά 
ἰο ψῇοπι {Π 686 αἷδπηοιτθ ψΈγα ἢοῦ υμῃϑοσορίδοϊο, 
Του 1} σοηνοκαά (6 ρθορίθα, δηά ρυΐ ἴο ἐπδιη (ἢ 18 
υθϑίϊοη : “ ἽἼησπι ΨΜ1}} γε {δὲ 1 γϑΐϑθαβθ υπΐο γουὺ ἢ" 
ιἱ δ (Πδὲ νοΓῪ τποιηθηΐ ἴΠ6 Ῥγοουγδίοῦ ψὰ5 δ π1ο- 

Ὠϊϑηθα ὈΥ ἃ πηοββϑᾶρα ἔγοῃι ἢ158 ψ δ, {πὲ Πα βῃου ά ποί 
σοηάριηη {Π6 ᾿πηοσοηΐ 9655. (ΜΑίἢ. 427, 19.) Νονν, 
ἢἤονονοῦ, ψ ἢ] ΡΠ] 88 ὑγδηβδοίηρ ἢ15 οὔςα σ]τἢ 
ἴῃ πη 556 ηρον, ἴῃ6 δγηθατι βιϊγγθα ὰρ {Π6 ρθορΐε, (ἢδ 
{ΠῸΥ βῃου]α 851 {ΠπῸ σϑίθαβα οὗ Βαγδθῦαβ. ἴηάθς 
{Π656 οἰγουτηδίδησοθ, {πΠ6 το Ποαγκϑηρα ποῖ ἰοὸ [6 
ἴαϊιηὶ τοργοϑοηίδιίοη οὐ (Π6 ἔγιοηάβ οὗἉ “6513, θυΐ, 
γίο!αΐηρ ἴο {π6 Ἰουὰ δηἀ ρτγϑββϑίηρ ᾿ηϑε ραιοη8 οὗ 1ἢ6 
ϑγησαάγι, νι ἢ Ἰοια οἸδιηουῦβ ἀδεηδηάρα {π6 ἀραίῃ οἵ 
ΟἾτι8ι. (Καυϊη.) 

11. ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον, ἰηβιϊὶραϊοά. δοηθ ΜΗ͂5. 
ἤδνα ἀνέπεισαν, Δῃ οἴποῖβ ἔσεισαν.Ό ΤΠ6 οὔθ 18 ἃ 
Βἷο88, Δη4 {6 οἴογ ἀογίνοά ἔγοπη {Π6 ρᾶγα οἱ ρ88- 
β8ρ6 οἵ Μαίζπον. Τίνα ἰοχίιδὶ γοδάϊηρ 15 ἀοίβηἀοα 
Ὀγ [ΓΚς 28,5. δΔηἀ {ἢ15 τι56 οὗ (Π6 νογά 18 οομῆτγηοα 
ὈΥ [16 ΘΧΔΠΊρ͵68 ργοάιςθά ἔτοιη Ὠ1οά. δίς. δῃα οἱ δσ 
δΔυΐῃοιβ, ΌΥ ΕἸΒΏΘΓ δῃὰ Μυπίῃθ. . Ηδβγοὶ,. ἀνασείω 
ἀναπείθω. 

15. τώ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι, δαέϊδίῳ ἐδι6 ιυἱδ΄δα 
οὕ ἐδ γμεορίο, οἵ, ἃ8 τοί. Θδχρ]δίῃβ 1ἴ, ἈρΊΘΟΔΟΪΥ ἰο 
1τη6 υϑᾶρα οὗ δαξΐ5 ἤάσογο ἴῃ τῃ6 Γ,ΑΙ1η ψγιθγβ, “ 6ῇ- 
ΠΕΓΘ ΠῚ ἃἰίοσ μαῦϑδξ αιοᾶ απογϑίιγ." Τὸ {ἢ15 Κγρκε 
8.49 848 8 Δ0)ηςΐ, ““ΤἸΏΟΓΘΠῚ 4]|16}} ρόγογο." [1 18, 
88 γ8 τγοίυ8, ἰῃ6 δα͵5 ἄαγε οἵ (ῃ6 Βοῃγδῃ ἴδ, 88 
λαμβάνειν ἱκανὸν, ἴῃ ἴῃ6 Α(ἴβ, ΔΗΒΥΟΙΒ (0 {π6 δαΐίδ 
αοοὶρογ. 'ΓὨουρῇ ΘΧδηρ 658 οὗ (18 ρῇσαϑο δ ὑγο- 
ἀπσοα ἔγομη Ροΐγθ. δηὰ οἴδογ δυΐῃογβ, γεί 1 δββθηΐ 
ἰο ατοῖίυ5, {ΠΑ 10 15 δὴ Ιάϊοπι ἱπἰγοάυςοά, ψ ΙΓ δην 
οἴμογϑ, ᾿ηἴο ατγθθοθ ἔτοιῃ (ῃ6 1, απ ἰδηριᾶρο, δίϊοσ 
{πΠὰϊ παίίοη δηὰ {π6ὸ Εδϑ δά 1{4|]|6ὴ ἀηάον {(Π6 ἀο- 
τη] ]οη οὗ πιο. 

17. πορφύραν. Πα 884π|6 ΙΓ (ἢ6 χλαμὺς κοκκίνη 
οὗ Μαεαίίονν. ὅδὸ 8 νϑϑὶ ψ ῃὶοἢ Ηογᾶςο, αι. 9, 6, 102. 
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οδἱΐβ γωδγο οοσοο ἐϊποίαηι, δ ἴῃ {π6 ΤΟΘιΐ νοῦθα ἢ858 
βίγ] θα ρωγριωγθαηι. 

21. ᾿Αλεξάνδρου καὶ Ῥούφου. [686 ῬΟΙΒΟΩΒ 8ρ- 
Ῥϑᾶγ ἴο ἴανο ᾿ἱνοὰ δ Βοπηθ ψῃ11|6 Μαγκ ννὰ8 ψγιηρ 
1Π|18: 80 [δὲ ἢ6 τηϊρῇΐ ΝΘΓῪ ὈΓΟΡΕΣΙΥ δρροδὶ ἰο {Πεαὶς 
ἰοβ τοηγ, ΜΏΟ οου]α γοϊαίθ ἢ 6 βίου 85 τγϑοαϊνοαᾶ 
ἔτοι τῃδῖγ λέ Πογ. ΕῸΓ διηοηρ ἰπο56 Ψῆο ρῥγοίοββοά 
1ῃ6 παηθ οὗ (Βτγῖβί, Ῥαμὺὶ (Βοηι. 10, 8.) βαἰαίθβ8 ω- 
ὕω. ΜΕοειθίοίη δάιοθβ ᾿ὭΔΩΥ ρϑβϑαᾶρθθ ψΏοΓα {Π6 
Ὠϑδλ6 οὗ Βυΐι8 οσου 8. ἮΝ 

28. ἐσμυρνισμένον οἶνον. ΒοΒβοΏτη. [6115 0.8, ἱ{ 88 
{π6 ουβίοιμ ὙΠ τῃ6 96 ν}8 ἰο δά πη] 86 Γ ἴο ΔΩΥ͂ ὉΏ6 
Βοϊπηρ᾽ ἴο σαρ 18] ριιη!Βῃπηοηΐ ρσοοά Δηα ροπογοιιδ ΜΏΘ, 
ΜΠ 4 νον ἰο ᾿ητοχΙοδίθ [16 ψτγοίςἢ, (ΤΔηοἢ. 1, 26. 
ΔΉ}. ἴο]. 43.) Βυΐ {πὲ ἰο (τ δέ {Π6 5βοϊ ἀϊ6γ8 γϑδο θά 

δοιή δηά δι 6Σ ροδοα ὮὈΥ ΨΑΥ οἵ 206, ἃ8 ἈΡΡΘΑΓΒ 
(ϑαγβ 6) ἔτοπὶΒ Μαίζον. Τῆδί ρεῆθγουβ ψ 16 νγ 88 
ΒΟΠΊΘΕ 168 Βρ᾽ο6α, 6 ἰδάγηῃ ἔγοῦὶ ἢ 6 ζο] οσσίηρ ρΡΔ58- 
Βᾶρ68 οἰίοα Ὀγ ΝΥ εἰβίεϊῃ. (Οὐδίθῃ ἀθ ἴδουϊι. Μεαϊο. 
ΔΙΠΏΡΙΙΟ. δ. ὁ τοῦ μήκωνος ὀπὸς, καὶ ἡ σμύρνα, καὶ ὃ 
στύραξ, καὶ ὃ κρόκος, ταῦτα γὰρ εἰ μὲν πλείω ποθείῃ, τὰ 
μὲν ἐκμαίνει, τὰ δὲ θάνατον ἐπιφέρει" μετὰ συμμετρίας 
δὲ τινος ἐπιμιγνύμενα τοῖς ἄλλοις ἀρήγει. ΤΠΕοΟρῆτγ. 46 
Οὐδον. διὸ καὶ τών οἴνων τισι τὰ τοιαῦτα μιγνύντες ὥσπε 
κέντρον ἐμποιοῦσιν" ἐστὶ δὲ μὲν σμύρνα θερμὴ καὶ δηκτι 
μετὰ στύψεως, ἔχει δὲ καὶ πικρίαν. Αἴδρη. 11. Ρ. 464. 
Ὁ. σμύρνης γὰρ καὶ σχίνου καὶ τῶν τοιούτων εἷς τὸ ὅδωρ 
ἐμβληθέντων ἕψονται καὶ παραχεόντων εἷς τὸν οἶνον ἦττον 
μεθύσκουσιν. Ρ]Ἰη. Η. Ν, 14. 15. “1, Αυ{ἰ581π|8 ἀρυά 
ῬΓΙΒΟΟΒ νἱπὰ ογβϑηΐῖ, τ τγ οἄογα σοπαϊία. Βαΐ 
{15 Ψ1}} ἢοῦ ργονβ Εοβθηπη  !θγ᾽ 5 ροϑι θη. ΤΠ ἴη- 
τοχ] οδίϊοη, νοὶ τννᾶβ8 4}} (ΠΟῪ δἰπηθα αἵ, τρις Ὀ6 
Ργοάυοσραά 848 εὐοἰΐ ὈΥῚ δαά Μὶῃα ἃ8 ροοα, Θβρθοίδ!ν 
ΨΜὮΘΗ ΒΙΓΟΏΡΙΥ τηραϊοαίοα νυ 11}} τ γγι, οὐ ὉΠ ΟΡ Ἰηΐι- 
βϑίοηβ. Ἦ εἰβίθιῃ ἄρρθϑιβ. ἔγοῃ [16 [0] ΟΡ ΓΟ ΑτΚ, 
ἴἰο δανα Ὀδ66ῃ οὔ [Π6 8416 ΟρΙΠΙΟΩ : “Αἵ δ ποη τη- 

᾿ΠΘΓΘΒ 6Χ Β6ΏΒΙι1 156 ὙΙΟΟΓΐἷ8 ῬγΌΘης νιπι τ ΔΓΟΠΊἃ- 
συ σοηθγοβαηι οἱ ργθίοβιι ; 864 τ Π{68 ΡΘΓ ᾿ὰ- 
ἀϊργίυτ ρογεσιηΐ ροβοδπὶ δοοϑοθηΐθηι οὖ δηηδγϑῖη.᾿ 
δ66 {6 ῃοΐς οἢ [Π8 ΡᾶΓΆ116] ραβϑβὰρε οὗ ΜαιΠΟΥ,. 
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25. ἦν δὲ ὥρὰ τρίτῃ, καὶ ἐστ. α. 41ὲ ἐΐε ἐἕκεο τοῖον 
ἐμπον τὰ οἵ ἡἷπι. ΤΠ8. 885 θεῖ ἰοσιῃθά ΑΔ Ηο- 
Ὀγαῖϑα. Ὑεῖ 1 άγε παοῖ ὙΠ 1Ἢ παξ παίγοαμο θεν ἴῃ 
(86 Οτθοῖκ ντιίργϑ; 6χ. στ. Απάοος. 7, 40. καὶ νύξ 
τε ἣν καὶ τὸ δεαμωτήριον συνεκέκλειαστος. ΑΡρίδῃη, 1, 
406. συνωθούμενος ---- ἤδη κατεκρημνίϑετο, καὶ αὖ νηξς 
ὥφθησαν. ϑορῇ. (Εά. ἢ. 718. οὐ ἐπεὰν Ἵμεαι τρεῖς, 
καὶ νιν ἄρθρη κεῖνος ἐνθεύξας ποδοῖν. δορῆ. ΡἢΠ. 859 
ἦν δ᾽ ἦμαρ ἤδη δεύτερον πλέοντί μοι κἄγω κατηγόμην. 

25. τρίτη. Βαϊ “οί 19, 14. 88 ὥρα δὲ ὥσει ἐκτὴ. 

ΜΝαῦουβ τοί μοάβ δανα Ὠθο ἀον δε οὗ γϑοοῃοἕηρ 
ἀπ ἀϊναγδγ. ὅφε οΙ δηὰ Κοθοθοσ οα “οἤη. 
βοιὴρ {π|ηκ (84 δειηῖον, Εγποβεῖιβ, Ἐοόθεῆτη. Μοδβςοἢ, 
δηά, οἵ [Π6 δηοϊθδϊβ, εγοσμθ) {παῖ 1ῃὴ6 πνμεδον 15. ἴ0ὸ 
6 αἰἑογοί; βίποθ ς δηὰ Γι ρἢξ 6451} ΡῈ οοπίοιιπαάοά. 
Κυΐϊηοοὶ {ππκ8 δὶ Μάγκ, νῆο ἀοθβ5 ποΐ Ὡβυδ!} 
ποία {Π6 ΟὨΣΟΠΟΪΟΡῪ ΜνΟΓΥ. δοσυγδίθΥ 1 [ΐ8 Ὠδγγᾶ- 
οη5, 88, ΠΟ ΘνΟΓ, λόγο τισθεν ἤχρα τῆς τπθ. Α58 
ἴο Ζοϊη, (η6 (οιηπιοηίΐδίοτβ ὑχρὲ (ἢ ὥσφι πῃ οὶ ἢα 
ἢ)45 ιι566,,ϑ ἔξοπι ψὨῖοὶ {Π6Υ ἘΚ 10 τηδηϊο8ὲ τΠδὲ ἢθ 
ἀϊά ποῖ Ἰίθηᾷ ἐο ἀεῆπαδ {Π6 {{π|6 δοσυγαίεῖν. ὙΠΕΥῪ 
δἰβο οὔδβοσνο {παῖ ΦοΒη, δου ρἢ 6 νγᾶ8 ἃ βρϑείαϊος 
οὗ 1Π6 Ραββίοῃ δηά ἀθδίϊ, δῃὰ βίοοαά ὈῪ ἐΐθ ϑγοϑβϑ, 
γαῖ, ἴγοιὴ [Π8 ραριυγδίίοη δηα δηοίοῃ οὗ ἢ 8 τη, 
ΨΟΌΪα ὯΟΓ ΘΧΘΟΙΥ ἀοῖα (86 Βουΐβ 88 ΤΟΥ μεββοὰ ; 
μοίῖποσ, νΆρη πΠ6 ντοῖθ ἢ18 Οοιητηδηΐδειθα, οουά 
6 ΓΘΕΏΘΩΌΕΓ ἐδα αχδοῖ ρμογίοά. ὅδε δος δηὰ 
Τΐεβ5. 1 δπὶ ἰπε]ἰηθα, Ὠονονογ, ἰο δργθθ 18 
Μαγκίδηά, ἐπαΐ {ἢ 8 8686 18, “1 ψὰβ βεΐψθοη ηἶῆα 
δΔηα χοῖνα ο᾽οἶοςκΚ ψ ἤδη {ποὺ λϑιθηθα Ὠΐη ἰο ἐπα 
ΟΙΟΒ88, θαϊ Πρ ὑψεῖνο." δῖ Φοἢη (19, 14.) 64118. 1. 
ὥρα ὡσεὶ ἔκτη, αἰπιοφξέ ἐΐε δἰχέϊ ἰοῦ, ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ 4018:- 
(ἐγ θείογθ ὕψεϊνθ δὸ {Πδΐ 10 πιὶρῇῃϊ 6 σα]] 6 δῆμος 
τρίτη οἔ ὡσεὶ ἐκτη. (Ματγκίδηα.) Βυὶ ὠφεὶ ν}}} τοὶ Υ 
Δ 8 φγοδίογ ἰδε46, Δ ΤΏΔΥ Οχίθηα 48 ΤᾺΓ 85 
ρίονθῃ, οὐ ἰγίῃογ. 

ῷἃ. ἐσταύρωσαν αὐτόν. Ἐ,. Τ' ογυο!ῆρα, ΟΑΏΡ6}} 
ΔΊΟΥ 8 {Π18 ἴο παϊέοα ἐπι οη ἐἦθ στο. ἍΜῊΥ ἢ Βϑοδυβο, 
Ἑογβοοίῃ, ἔο οὐ μοῳ Ῥτορεῦν ἀοηοίεβ ἴο ρμΒὶ ἴἰο ἀδϑαὶῃ 
ὈΥ πδιϊηρ ἰο (Π6 οΓἴΌ88. Βιιΐξ σταύροω ἤδῖΘ. ΟΗΪΥ 
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ΒγθδΠ8 (0  αφέδα ἐο (Ὺ6 ἐγοδ; τοξέΐ, παιϊίς. Τη ϑίτιοἱ ῥσο- 
Ρῥτγίοίγ, νὰ βῃοι ! ἃ ποῖ ΒΔῪ ἃ πϑῃ ςγ δα ουὔξ δῇοξς ἢς 
ψ88 εγιςῆθάᾷ, μὲ εἴοῦ Βα 9 4166 ἴο [ἢὯ6 ΟΓΩ58.᾽" 
45 ἴοῦρ ἀνϑὺ ΒΥ (πϊηρσ τοῦτα ἰμἀϊοΥΟΌ ΒΥ ΔΟβυτά 3 
δυσῇ οδδρσνϑί!οῃβϑ 8.6 κυ δίοα ἰὼ Ὀγιθρ ΟΥ̓ οἰδηὶ 
561 1τῃῖο ἀἰβρῦδςθ. 

86. ὄξους, ροδοα. ““ ϑοϊεῖ δυξοῖὴ ἀρ: αὐαἰυπ δηϊηι 
μαξιθῃο θυ ναὸ δα 1 δορίυτη, ᾳιοα εἰΐδηι ἔλοϊς 
δα τερίοο Πδηάοβ ἔδῦτι νυ ϊηογὶ δαϊαηοία ἰΔθογδηςαβ." 
(Κυϊπο6}.)} 

90. καθελεῖν. ΑἸ ΔρρΡτγοργίαίβ ψογά, 88 δῃρ] δὰ ἰο 
{8 500)εςῖ ; οὗἩἨἁ πῃιοῦ δ εἰβίεϊῃ, Ἀδρβεὶ, ΕἸΒΏΟσ, 
Κγρᾷε, δηὰ Γ,οαβηθγ, ργοάυςθ φχϑιρ]ε8. ΤΠ ἐπίηρ, 
18 Οχρτοββεά ὃν {μὲ ᾿,4{ἰπ γεσογε ; 88 ἴῃ 708. 9, 7. 
“«Ἰξορῆχυπι σογρυϑ8 ἰπίογίδοςογ8 ογοιαν. "Ὁ ὁ ὁ ὁ ὁὃΘὃὅ 

87, ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην. ᾿ΓῺΪΒ ρἧῆγα86 18 ΘΧρ]αϊηδά 
ὈΥ Κυρᾷκαϑ, υοοσοης θη έέογο αγἐϊοιίαέαμα, ἰοφμξ. Ηθ 
δαάιιο685 Ἔχ ρ]68 ἔγοπι ..056. Αηΐ. 11, 6. εἰ8ὸ ἔγοπι 
Ἰ)αλοβί ΘΏ69, ΖΦ ϑοΠ 68, δῃα Ρ]υΐδγοῃ. [,ΟΟΒΠΟΊ, 
Ψ0 ρμτγοάποδϑ δοίη ἔγουγ ΡΒ1]Ο, ἰγΥ τϑυγδσῖκβ, {παῖ 
1ἴξ ἀοα8 ποῖ οὗἁ ἐΐδεί ἀοῃοίβ 4 ἐομά νοῖςσθ. δὸ (Βδ- 
Το ἢ88 λεχτὴν ἀφιέναι ᾧΦαωνὴν δῃηάᾷ ἴ΄ἃ οηοβίῃ. 
ΟἸγρΡ. 696. φωνὴ μίκρα ἰΒ ορροβαᾶ ἴο μεγάλη. 

80. παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ. ΒΌΡΡΙΥ χαίρας. 
νείβιοίη 1υβέγαςθα [158 ἔτοτα Ατ βίοι. (6 Μυηάο: ἡ 
μὲν ἶρις ἐξ ἐναντίας Φαίνεται ἡλίου τε καὶ σελήνης. Τδυ- 
ςογά. 4, 88. ἐξ ἐναντίας γὰρ αὗτοι καθεστήκεσαν᾽ ἐκ πλα- 
γίου δὲ οἱ Ψιλαὶ καὶ κατὰ νώτου. 1 δά ἃ βἰπγιίαν Θχϑιη- 
μἷβ αὗ παριστ. ἴῃ Τδυογά, 7, 48. τολμήσας εἰσήλθε. 
ΒΥ (819 Μδῖκ ᾿παϊοαίθβ ἰμ6 ἀδῆρον ἰο πἢϊοῇ ΖοβΕρΡἢ 
δι ᾽δρίεα διτη5 61 πβθη ἢς δ8κεα οἵ Ριἰδῖθ {μ6 θοάγ 
οἵ 6818; δηᾶ Ὀγ 1Π6 βῆΓβ6 τολμήσας εἰσῆλθε, ἴοΓ καὶ 
τολ. εἶσ. Ἦδ6 ΠΙη8 Τδι ἃ8 ΒΟΟῺ 88 «Ὀβϑρῇ ᾿δὰ 50 ὩΣ 
ΟΥ̓ΘΙΟΟΠΘ. ἴθασ δηὰ ἰδγάϊηθββ ἃ8 [09 δρργοδεἢ ἰο (Π68 
Ῥτγρίογίνυ, ἢθ [μ6η ἱπηηθα βίον, θα ἢ ἐπέγαρι α1γν, 
δηζογρά ἴη ὑπίο ΡιΪδίθ. (Κυϊηοεϊ, ἔγοιη (ὐδϑδαιβοη.) 
Τη δ, ΒΟΨΕΥΘΓ, ΞΘ 8 [00 ΣΕ Πο]α] δηα ἔὰγ- [οἰ ῃ θά. 
{15 ἴσὰ]ν ὀρθασνθά ὈγΥ Ἰοάαταάρο, 8596. “« ἐῃδιί {Π15 
ψ 85, ᾿Ἰη 6666, ἃ σοι ΓΑσθοι 8 δεῖ ἔος {815 τίοἢ δηα ποῦ ]6 
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Βθηδίογ (ἢ 18 ρυ ] 1Οἷγ (0 οὐσῃ ἢἷδβ ἔγί θη ἀ8ῃ]0 ἴο «6811, 
1η (6 πιϊάϑὲ οἵ 18 σγοαΐθβί 1 ὍΤΩΥ ; δηἀ 8 ρεβοη οὗ 
βΒοἢ δαρδςοϊίν οουϊά ποῖ ας Κυονῦν τί, 1 ἃ Γοβιγγθο- 
τἰοη 5ῃου ἃ Ὠάρρθη, ποιϊδίηρ ψουϊὰ ἢᾶνα 66 ἢ τηογο 
Πδίυγαὶ! [ἤδη (Πδὶ Πα βΒῃου]α ἤν Ὀθθη θτουρῦ ἰηΐο 
ηυδϑίοη 88 ἃ οοηΐδαογαίθ ἴῃ [Π6 ῥγοίθηαοα ἔγαυα οὗ 
σοηνουίηρ ἢϊπ ΑΔΥ. ἮΝ 

48. εὐσχήμων βουλευτὴς. Τα πνογά εὐσχήμων ῥτο- 
ΡῬΟΙΪΥ ἀδηοίθβ ὁπ 0 18 οὗ μη Ῥγϑεηςσο, οἵ ἀδοο- 
ΤΟὺΒ δοίίοῃ, ροϑϑίυγθ, δῃά [ιαδι8. (δε Ηδβυοῆίυβ, 
δηά αἷδο Χϑη. Ογγ. 1, 8,7.) φαϊν. 1 ἀδηοίοβ ἄδφοο- 
γΌμ5, πιοάοοέ, ογαάογίψ, ϑ8άα}γ.. ἃ8 ἤδγθ, ἀἱρηΐβεά, δο- 
πομγαδίο, ποδίο, απά, ἔγτομι (ἢ 6 Δα) υηςσῖ, τίοί. 80 2058. 
ἀδ Ψιι. 9. (οἰ οα Ὀγ. ΜΥεῖ8.) : στάσεις τρεῖς ἦσαν κατὰ 
τὴν πόλιν, Μία μὲν ἀνδρῶν εὐσχημόνων ἡ δεύτερα δὲ 
στάσις ἐξ ἀσημοτάτων συνεστηκυῖα πολεμεῖν ἔκρινε. Ιη 
1Π6 υβ6 οὔ (Π6 ψνογά, {Π6 Ἐνδηρο δὲ Β6 618 ο Πᾶν ἴῃ 
ΤΩΪηα τηοβὲ οὗ [Π6 δῦονϑ βιρῃιβοδίίοηβ, ΠΟ σδῃ 
ΒΟΔΓΟΘΪν 6 ποίρα ὈΥ̓ ΔΩΥ σίηρσίο ἴοτιῃ, [πουρἢ (Π6 
Ἰ αἴίη ἡαλονἐὴς σοιηθ68 ἴΠ6 Ὠδαγαβί, οη ψὨϊοῆ 566 [6 
ΘΧΔΠΊΡΪ68 οὗ ΤΥ εἰβίϑίη, δηὰ δος! δα β [χίοοη. Τὴθ 
γγνογὰ βουλευτὴς λόγο 5ρηῆθθ, δΥΠΘ ΓΙ ἀϑδόσδογ. δ'66 
(6 ποΐίο οὐ Μϑί{. 

44.. ἐθαύμασεν εἰς. Βε6Ζα δΔηά οἰποῖβ αν 1ηδ6οι!- 
ΓαίεϊΥ γοηαογοα ἀμδὲέἑαυὶϊέ απ, ἴτοτα ἰηδι οηςίοη ἴο 16 
ἴογος οὗ (ῃ6 ατϑοκ ᾿άἄϊοιῃ, ὈῪῚ ψῃϊοἢ εἰ, δου νϑγὺ8 
ΘΧΡΓΘΒΒΙνῈ οὗ δή πη] γαίοη, ΟΠ ΘΓ, ΟΥὁΎ σομηπιοίΐοη οὗ 
τηΙη6, ρΘησΓΑΪγ, 4068 ποῖ 1ηΠ]σαία ἃ ἀοιδέζεἰ οη]ν, 
Ρυΐ ἃ οογἑαϊη οαιι86 οὗ δαπηγαίίοη. 83.866 δχδηὶρῖθβ ἴῃ 
ΒΑΡ οἱ], Κυρκο, Κγοῦβ, 59}. 1,6 χ. δἀπά Μαίιῃ. Οτσ. 
τ. Φζὸ (ἴδ686 Ὄβχδιρ 6 1 δή ἃ ομϑ ἔἴτοπὶ Επγὶρ. Ιοη. 
ἐθαύμασ᾽ εἰ τις Δ. πλαίη κ. τ. λ. 

45. ἐδωρήσατο. είβία!ῃ 86 6ΠῚ8 ἴ0 βυβροοί, {Πδὲ 
Ρδίο ἐη 7 αοέ φοἰά {πε Ὀοάγν, ΕΥ̓ ῥγανίουβ!υ δοσορέίησ' 
ἃ Ὀτγθβθηΐ ἔτοιῃ «0860. Ηδ τγϑιηδγκβ οἡ {ες βογαϊά 
δνδιίοθ οὗ 8 ἀϊβροβιίίοη (νοἢ 6 ἰϑαγη ἔγοπ .10- 
ϑθρίνιιβ, δηὰ οἴϊδθγ ἢἰβίοσιδη8), δη4 ργοάιιοθϑβ [6 ἴο]- 
Ἰονίηρ, ἰηἰογοβέρ {Π08 ται οἢ8 οἡ ἰδ 8]6ςΐ, οἵ 
86]Π1πρ παῖ οὐρ]ι ἰο θ6 στδηξθα 88 ἃ τηδίίογ οὗ τὶρὶ. 
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ῬΗΠ. Τραῖ. δά (4]. ἰ. 2, Ρ. 500, 28. καταδείσαντα μὴ 
τῷ ὄντι πρεσβευσάμενοι τῆς ἄλλης αὐτοῦ ἐπιτροπῆς ἐξε- 
λέγξωσι τὰς δωροδοκίας, τὰς ὕβρεις, τὰς ἁρπαγὰς, τὰς 
αἰκίας, τὰς ἐπηρείας, τοὺς ἀκρίτους καὶ ἐπαλλήλους Φόνους, 
τὴν ἀνήνυτον καὶ ἀργαλεωτάτην ὠμότητα διεξελθόντες. 
Ζυπίίη. 9, 4, 4. ““ΑἸΒΘΠΙΘὨ51011.8---οῦ σαρίϊνοθ ργαιῖϑ 
ΤΟΙΊ181{, οἱ Ὀ6110 σοηϑαμπιρίογατι σοΓΡογα 86ΡΌ Ϊ γ8 
Γοα1α1|. 6. ΤΟ ΔΠογυΠ ΡΟΥΤῸ Ποη 80] 11 σαρίνοϑ, 
νογὰπὶ οἰἴϊδπὶ ἱπίογίδοίοσα τη βορυϊυτγαπὶ νϑηδιάϊ. 
ῬΒΠρρΡυβ Μαςθάο. (ς. ἴῃ  οσγ. ν. 45. Ἀ δαϊπιαΐ ρτο- 
[ἴ0 Β6ρ6 16 η4] ροίοϑίαίσιῃ. 1, 5. 186 Ιηνβηΐαβ 6 αυΐ 
---Ῥαγθητ5 ργϑίυπ) ρτὸ βορυϊιυγὰ ΠΡογαι ροβοογεί. 
Μᾶδςοτορ. δεῖ. 4, 4. ΗΙς δηϊπὶ ἴδηι τοραγὶ, δὰ ρ6οι- 
Πἰδίη δχῖρογο, συλ ΟὟ ἤδης σδιιβ81), Πα ΊΡΉϊ πὶ ογδῖ. 
Ζεέποϊά. 1, 488. ΕἸΧαΠΙ ΠΤ] 4016 ΔΌΓΟ σΟΓΡῸΒ νοηάοθαὶ 
ΑΟἢ168. Αγϑίοι. Ἀδοῖ, ῷ, 6. κἀν ἀπὸ νεκροῦ Φέρει. 
[ἀράῃ. Ῥγοργηη. 10]. Α. ὁ δὲ καὶ τὸν νεκρὸν πεποίηται 
πρόσοδον, καὶ τὸ σῶμα Πρίαμος μὲν ὁ πατὴρ ὠνεῖτο πολλῶν 
χρημάτων, ἐπαΐει δὲ ὁ λαμπρὸς ᾿Αχιλλεὺς, καὶ οὖς ἠκίϑετο 
τεθνεῶτας, ἀπὸ τούτων ἐπλούτει, καὶ οὐκ ἐν τούτοις μόνον 
ἔξω τῶν Ἑλληνικῶν καθίστατο νόμων. Ραῖο 46 Πρ. 
8. Ρ. 61. ο. οὕτω φιλοχρήματον, ὥστε παρὰ τοῦ ᾿Αγα- 
μέμινονος δώρα λαβεῖν καὶ τιμὴν αὖ λαβόντα νεκροῦ ἀπο- 
λύειν. (ς΄. ἴη. οι. ὅ,61. “« Ὠΐοο δἐΐδι ἴῃ ἴΠο 8Ρ- 
ΡΪ]Ιςοῖο τηργοθάθπ) {6.18 ἃς Βορι Γ86 σΟηΒΌ ΓΟ 
Ὠσΐα5 ἔι15388. Θ'υ8 ρΓΟΡΙΟΓ 81 11 ΓΟΒροῃάἄθσα νοὶ θβ 
ες αἰἱοϊίο------ οὐ πητητπ Οὗ Βορυϊίιγαπὶ ἀδίαπι Π6- 
τηϊηϊ. [1 διηργιαϊιβ (οπηηοάο, [4. ψοηάταϊς οεϊδτη 
ΒΌΡΡΙΙοἰοσαπι ἀἸνοτγβιίαίθϑ οἵ βαρυ ίΓ88. 

40. μνημείῳ ὁ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας. ΜΟΙ, 
Κτοθϑ, δοῃ]θιιβηθσ, δηα οἴθογϑ, ἃγθ τπηϊϑίακοη, ὙΠῸ 
ἴΔΚ6 [8686 νοσγάβϑ ἴο ἀθηοΐθ ἃ τηοηππηθηΐ σοηδίσυςί ρα 
οὗ Βανσῃ δηα ρο]!8ῃη64 βϑίοηθ. [{ νψᾶ8, ἢο ἀουβέ, ἃ 
οᾶνα ον ουὐΐ ἴῃ 16 τοοΚ; [Πδὲ Ὀοϊηρ ἐπα οσυβίοηι οὗ 
[ῃΠ6 σουπίγυ, δηά οὗ πιοϑί οὗ ἰῆ6 Ἐαβδίθσῃ Πδίϊοῃϑ. 
ΜδηΥ {πουβαηβ οὗ βοῇ μνημεῖα 5[1}} τοπηδίη, δπά 
ΔΙ6 ποί(Ιςοα ὈΥ {γᾶν θ]]ογβ. Βγ {Π6 Ρῥγβρ. ἐκ 6 ἃσο ἴο 
πη αἀρτγβίδηα ομέ οἵ. Τῆι [Π18 18 (Π6 8686 18 τηδη δε 
ἔτοδι Μδί. 27, 60. ὁ ἐλατομήσεν ἐν τῇ πέτρᾳ, ΜὮΘΓΕ 
866 {Π6 ποίδ. ᾿ β 
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47. λίθον. Υ εἰβίοίη οἰΐο5 ϑαηποάσιῃ, ἢ 47, 4. Α͂ 
ἡυοηδπι ἰΘΙΉΒοΟΓΘ ηοριΐ Ἰυσίυ8 ἢ ΤΑΣΥμΝ οἰδυάϊΣ 
δορυ ]οσγιλ ᾿πηροϑῖίο οροζοιιΐο, φυοὰ 2.2. ἀϊοϊίν. 

ΓΗ͂ΑΡ, ΧΥ. 

ΨΈΒΚΒΕ 1. διαγενομένου τοῦ σαββάταυ, π ἤθη {6 δ4Ὁ- 
βδῖἢ νᾶβ ρΡβββϑί, 1. 6. δίϊεν (6 βἰχίἢῆ ἢαῦγ. δὸ [μΚο, 
Φ8, δθ. βρεακίηρ οὗ {π6 ψοπΊθῃ : καὶ τὸ μὲν σάββατον 
ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολὴν. ΒΟΥ {86 ποχηρδη σοι πού, 
Ὀγ ἰῃ6 Φον 8ῃ ἰαννϑ, ὈῈ0Ὺ οἰπίηθηΐβ οὐ ἰῃ6 ϑ6θδ.ἢ- 
ἄαγν, Ρυΐ τπιϊρῃί, ψἤθη (6 δαῦθαιῖ ν85 οπάᾶβά, 1. 6. 
δίϊοσ ϑυηβοί. Ησδσγο να τοιϑί ὑπαογϑίδηα (ἢ6 Θαθ δίῃ, 
Χ ὨΙοἢ ᾿ηἰογνθηθα Ὀείνθοῃ {Π6 ἀδὺ οὐ νοῦ ΟὨγῖϑὲ 
85 ΟΥΠΟΙΙΠοα δηά [ἢ6 ἀδὺ οὐ ψϊοῇ ἢ6 Σεξαγπϑα ἴο 
18. Τῇ ψοιηθὴ ψεῖα ἱρηογδηΐ ἰπδί {π6 δοᾶν οὗ 
ΟἸὨγδὲ μδα θθϑῃ αἰγοδάυν δηοϊηίθα, ()οἢ. 19, 40.) Βυὶί 
Μασ, ἴῃ σοοομηίηρ' [Π6 Πιδίοτγ οὗ (ἢ γ 55 ΓΟβΌΓΓΘΟ- 
[Ἰ0Ώ, ΒΘΘΠῺ8 ἴο ἰἰανα σῃ!οῆγ [ο]]οσοά 1 υκε, ποῖ Πον- 
ΒνοΓ (0 {π6 υἱέογ ἠορίοοί οὗ Μαίίμβενσ. ΒΥ ἀρώματα 
ἍΓΘ βΒιρῃηϊῆρα ϑνθοῖ βοθηΐίβϑ οἵ 41} Κιίηάβ8, ψ ἢ σοὶ, 
ἴον ἴπ6 Ψ6ν]}15}} οσυβίοιμ, (ῃ6 ὈοΔΥ ψ88 δι αϊπιϑά, 
0 Οἢ 88 ΤΩΥΤΤἢ δΔηα 8|068, (οἢ. 19, 890.) δινιά αἶ8ο οἰηῦ- 
τηρηίβ ([Κ6 28, 66). Τῆδ Ενδηρο δίς πᾶνα ἴῃ {ἢ]18 
ληβίδηοθ [οἸ]ον να (ἢ6 ἀἸαΙοςοί οὗ ἰμ6 ΑἸοχαπάσίδη γογ- 
δίοῃ, Ἐογ ἴἤθγο {86 νογὰ ἄρωμα σοΓγαβροηάς ἴο {Π6 
ἬΡΘν, ὃ τῇ 92 ἔορ. 20, 18. (βηΐ. 4, 10, 16; μυΐ 
{πΠ18 βαηθ ΗἩΘΌΓΕΝ ΠΟῸΠ 18 Θχργαββοά ὈΥ μῦρον, ἰδ 
Οδηί. 4, 14, 10. ὅ,1. (Βοδϑῆμῃ. δά Καυϊη.) 

1, 4. ἠγόραφαν---καὶ---ἔρ » Ἶ. 6. ἀγοράσασαι ἔρ- 
οντα. δ'αα 1μ|κΚρ, 928, ὅθ. ψῃθηςο 1 ἌρΡρθᾶζβ, δ 

ἴπον δὰ Ὀουρῶξ [Π6886 ϑψεθῖ βρ: 68 οὐ {π6 ἔγέάαυ, 
Βοῖ οὐ ἴπ6 ϑιυηάσν τοογῃηρ, δηά, ἰπογοΐοσγο, τπδὲ [86 
ΨψοΓα ἠγόρασαν 15 ποΐ ἰο δ6 Ἰοἰηα( (0 διαγεφομένους τοῦ 
σαββάτουι (Ματκίαηά,) 

4, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου, τολοη ἐΐα μη λαὰ γΐβοη, 
ΟΥ ταῖποσ, τοἤθη ἐδε δμΉ τὐαϑ8 αδοιέ ἐο γτίδο6.ἁ. ΨοὨη 90, 
1. πρωὶ, φκοτίας ἔτι οὔσης. ἼΒΟΓΟ 15, Πού νοῦ, ΠῸ 
ΑἸΒΟΥΘΏΘΔΠΟΥ : ἔρον (6 δογιϑὲ ἀοθβ ποῖ δἷψανβ ἀϑποία 
{ππ|6 ραϑί, Ὀὰΐ 511] σοητηυ!ηρ. Β651465, μοίῃίηρ' ἰδ 
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τοῦ [τϑαιυδηΐ, μοί ἴῃ ατεοκ δηὰ Ηοῦτγον, τπδη ΤῸΓ 
(6 ἜπτυΓα ἴο 6 Ρυς ἔογ 1Π6 ῥγαβοηῖ; ἃ8 ἤθη ΔΗΩΥ͂ ΟΠ6 
8 8414 ἔρχεσθαι, ὙὮΟ 158 δου (ὁ ΘΟπι6 ; δηά ἴο θ6 
Ὀογῃ, ΏΟ ἰ8 δῦοιΐί ἰο Ὀ6 θοῇ. θη, {ῃογοίοσο, 
λίαν πρωΐ ργεςθά68, 10 15 ρΙαίη (πὲ [6 ἴθ 108ὲ "6 
ἴογα ἀδυ-Όγθαϊς 15 β!ρηιῆθαά, τ 16} (η6 Βομλδη8 Τα] 
ὥηΐο ἰμοθηι, ΟΥὨἨ δὲ ποη αὖδεὶϊξ, Ἠδὸ ἐαηῖοπ ογέα εἰϊ68. 
ΤἼηυΒ 6 πῇδῪ γοηάόγ, τυλοη ἐΐθ δυιηι τυὰς αδοιεξ ἐο τίδο, 
(Βοββθημ.) 

8,4. Τῆδ ψοιιθη αἰ οί Κηονν [ἢδὲ [Π6 Βορυϊοῆγα 
γγ88 ρυλγάοα ὈΥ 50] 416Γ8. ὅ66 οἡ Μαί(. 98, 1. Ὁ. 757. 
8644. τίς ἀπόκυλίσει ὑμῖν κι τ. Δ. ὙΤδὸ Οτθηί4|5 ν ΓΟ 
δοσυϑίοπηθα ἰο οἶοβα 00 {ΠΕΣ 5θρυ οὮγο8. τ] ἤρα 
δίοηθβ. ὅ6ε οἡὐ Μαίἢ. 27, 60. ΓΒῸ ἰδϑέ ψογάϑ, νοσ. 
4. ἦν γὰρ μέγας σφόδρα, ἀο ἠοΐ Ὀ6]οηΡ ἰο (Π6 ῥτθ" 
σοαΐηρ' ρᾶτὶ οὗ [Π18 νϑῦβθ, θαϊΐ ἴο νϑσ. 8. δυςῇ βοτίὶ 
οὗ ἐνα)γοοίίοηδ ἃτθ ποῖ ὑηυβυ8] ἰο Μαγκ, ψῇο ψυγίο5 
βοηιδννῆδί Πορ] ΡΟΏΠΥγ. ὅθ νοῦ. 11, 18. 12, 10, 
ἼΏΘΓΟ 15 {ΠΟΘ Οσα Ὁ ὨΘΟΘΒΒ1Υ [ὉΓ΄ ΒΌΡροβίῃρ γὰρ ἴο 
Ρ6 ρυϊ ἔοσ δὲ, ἀηά ον {π]ηκίηρ, (ἢ  οΙ ἢ.) {πᾶι {86 
Ἐπνδηρο δύ Δα ἀ6α {{1|8, ἰο ἰηἀϊσαῖα {πὲ {πΠ6 ψο6 
ΘΠ 6] ἃ {ἢ6 δίοῃο δίδγ ομΐξὶ δίποθ 'ἴ νγ88 ΝΘΓῪ ἸΔΓΡῸ ; ΠΟΥ 
Ἰηἀθθὰ ἔοῦ βιρρ γίηρ (ἢ ατοῦα8 δηα Ἐοβθηπλυ- 
167), τοῦτο δὲ αὐταῖς εὐκαίρως συμβέβηκεν. (Κυ!η.) Ὑ)765- 
το ψου]ά γϑηάογ, ““απά ἰοοϊκίησ ἩΡ ἸΏΘΥ οὔβογνα ἢ 
ΒΌΓΡΓΙΒΕ (θεωροῦσιν) [πδὺ (6 Βίοηθ ψ88 το δα αινᾶυ, 
ἦν γὰρ μέγας σφόδρα, ἴον ἴὉ νγὰ8 ΝΕΤῪ στοαῖ." ΤῊΙΒ νγὰ8 
εἴθ οαι186 (βᾶγ8 ἢ6) οὗ {πεῖν Ἰοοκίηρ ΜΙ ΒΌΓΡΙΙ86, ΟΥ. 
σοηῖοιηρ αἴίησ 1 ΘΑΡΘΓΉ658. { 1Π18 ΒΘ 6 ῃ8 ἰσ 
ΤῈ 6 ἃ νΘΓῪ ἔδγ- δισῃβα ὄἜχρϑαϊθηΐ, γεφαίϊγίηρ ἴοο θ. [9 Ὀ6 
[4ΚΕη 1ἢ ἃ ὙΨΟΥ͂ ΒΏΔΙΕΓΠΟΓΙΒΕά, πα 1ῃ δὴ δἰ ορείποῦ 
᾿ηΔ Πη1551816 δθη86. ΤὭΘΓΟ 15, ἀϑυ δ 655, ἃ ἐγαγθοίῖο, 
ἧι {π6 οἴδυϑα ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. 

ἡ. εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. ἈΒΥῪ αἰϊδοὶρίο5 ἅττα ἈΘΓΘ 
τηϑδηΐ ποῖ οἷν [6 ἵψοῖνο ΑΡροβί 68, θυ ΐ 450 {6 τγϑϑῖ 
οἵ Ομ γιϑὶ 5 ΤΉ] σχοσβ, τοί οἵ ψῃοτ ᾿νϑὰ ἴῃ 1166. 
. καὶ τῷ Πέτρω. Τἢδ καὶ Ποτα ἀβποίβ ἀπά δϑρε" 

εἰαίίψ. Οτοῖπιβ τειηγῖϑ, [Π8ὲ ΓΠ6ΓΘ 15 ἤδτο ἃ ἥρσυτο 
οὗ βρεεςἣ ποΐ ὑπ γοααθηίΐ, ἱ, 6. συγκαταλέγειν τὸ μέρος 
τῷ ὅλῳ, ἰφ ἰακα (6 ρϑτὶ ἕογ {{8 ψῃο͵6, ἀπ οἰΐθϑ 
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ἔτοηι Αἰσιηδη, Κύσρον ἱμερτὰν λιποῖσα καὶ Πάφον πε- 
ρίῤῥυταν' ὅπὰ “ἔβα γ]. Κύπρου Πάφου τ᾽ ἔχουσα πάντα 
κλήρον᾽ 8130 Ηοπ]. Φονίκην καὶ Σιδονίους" Τρώας καὶ 
ἽΕκτορα" Ἴδην καὶ Γάργαρον" Χαλκίδα τ᾽ Εἰρετρίην. ὅ0 
για. ΖἜη. 3. “ Ἰ)εϊοςίοβ ρορυ] δα ργόσογαδ ᾿ρϑυπι- 
416 Ραγϑηϊθιη." Ῥρίογ 18 ἤθγθ δββρβοίδ!ν τηθη!οηδά, 
88 δοίης {6 Ποδά οὗἩ 6 Αροβίοϊ]ϊς βοοϊθυ, δηά 
{Π6ΓΘΙΌΓΘ ἃ γοιηδγκαῦ!8 Ἔχϑη}ρ]6, ρἰαοοά Ὀαίογα 84]], οὗ 
Ὠυπηδη ἔτι! γ, δίθσθγα ροηϊΐθηςο, δηα τρϑίογϑα ἔα (ἢ. 
Ηδτγα ἱμοσα βθθβ ἴο 6 Ψψμαῖ (γιϑὲ θοίογα βροῖκε οὗ, 
1Π6 Ἰογ οἵ ἀπ δῃῆρθὶβ ονϑὺ οὔ βίπογ (δ γβρθηίθίῃ. 
(ατοίιυ3.) 

8. καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον. ΓΒ 18. ποί (ο 6 υπηάοτ- 
βίοοά οὗ ροτγρεοίυδ! βιἰθηςσα ; οἰδογνίβο, ον Ψψουϊά 
Μαικ δᾶνα βδῤαις ναὶ δα Πδρρθηθα ἰο [ἢθῃι. 
ἘΠΕ Π γπῖι8 γοραγάβ (ἢ 6 ΘΧρυθβϑοη 85 δἰ Πρ ςδὶ, ἃἂπά 
ΒΌΡΡΙΙ68 {{π|| ἔο]]Π ον ηρ᾽ νΟΓαΒ : οὐδέν. τῶν ἄλλων ἄνθρω- 
πὼν ἐντυγχανόντων αὐταῖς κατὰ τὴν ὅδον. 1 ΤΏΔΥ Ὀ6 
τῃυ8 πλτὸ τοσοῦ: ““(Π6Υ Βα] ηοΐ ἃ ψογιὶ, δ 6Γ ἴο 
Θδοΐὶ οἴθγ, οὔ ἴο δ} ΤΓΠΘῪ τῆς τηθοῦ ὈΥ ἴΠ6 ΝΥ, 
θυ ψοηῖ βίγαι σης ἰο (6 ΑΡοϑι168.᾿" 

9. υ1{. Τῇ δι 6 η τ ΠΥ οὗἩἨ {18 σοηο! ἀϊηρ ρογίίοη 
οὗ 16 (ἀοβρ6] ἢδ5 Ὀδθὴ ἱπιρυσηῃοά ὈΥ τϑηγ ΟΕ ς68, 
Ρυΐ ἀείδηαδα ὈΥ πλογθ0 ΕῸΓΣ ἃ σοπιρίοία βιδίθπιθηΐ 
οἵ {Π6 ἀγριπηθηῖ8 [ῸΓ δηά ἀραϊηϑί, ἀπ [Π6 Ὠγροί] 6868 
ἀονιβεά οὐ {ἢ18 οσσδϑίοη ὈὉΥῪ ἴἢ6 Οδγιῆδη ΤὨθοΐο- 
Β᾽΄805, 1 τηιϑί γϑίεσ {6 γθδάδγ ἰο {{Π}᾿Ὸ ουρίουβ (01166- 

. ἴδηρθᾶ οὗ Καυϊηοοῖ, Ποιὰ ΨὨοἢ 1 ἢάνα βοϊεοίθά {Π6 
ο]] ον ὶηρ Ὀτγιο βκοίςῃ : 

1. ΤΠ ραβϑαρο 18 ψδηςτηρ ἴῃ {ῃ6 (οά. αϊ. [11 18 
ηοϊοα ψΙ δὴ δϑίογιϑίς ἰη (οά. 187 ὃς 188. Τα βοῆο- 
[14 οὗ βενογὰὶ Μϑδ. ψῃϊςῇ σοηίαϊη ᾿ξ, ἰΘΒΈΠΠ  {Π͵ 20 11 

᾿ς 15 τυαηπξϊηρ' ἴῊ ἸΏΔΏΥ σΟΡΙ68, θυ {Π6γΥ δάὰ (δὲ ἰἴ 18 α͵80 
7οιμιά ἴῃ τᾶν. Α βοδοϊδιπι ἴῃ (οά. 1, Φ06, 909. 
σ᾽ αίθβ, [ἢδέ Ει56 0108 ρ᾽ασθα ἢ]5 σΔΠΟΠ8 ΟΠ]Υ 88 ἴᾺΓ ἃ5 
ἐφοβοῦντο. ατερ. Νυβ88. Ψιοίογ, δηά ϑδανθγαβ, ΔΙ γηὶ 
[δῖ 1 15 ψδηςίηρ ἰῃ 1Π6 ΠΊΟΓΘ φοσυγαία σορίθϑ : δηά 
“ΘΓΟΠΊΘ ΓΘΙΊΔΓΚ8, {δὶ Δἰπχοϑὲ 41} 1Π6 Οτθοκ οορἕθβ 
Ὦδνα ποῖ {Π18 σαρὶἐμέμπι. Βαϊ, οὐ τῃ6 οἴμοῦ Βαπά, 
841} 16 ὅτοοκ Μ585. ἀλασὸ (6 ρογίίοῃ, Ἔδχοδρί 0η6, 
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ὨατλοΪγ, {πΠ6 Ν᾽ ίίοδη, ον {Π6 ΝΟΓῪ δηςίεηὶ  ναηρο- 
ἰϊδίαγία ; [ἢ 6 ΘΑΓΙΥῪ νοΓβϑίοηϑ, 45 [ἢ 6 ζογιβ. δγγίας, Ατα- 
Ὀὶς, Ψαϊς. [1ἀ]]ς. ἅς. [10 18 δοκηονεάροα ὃγ (Ἰ. 
οι. ΑΙοχ. Ψυδβίη. ιοηγ5. ΗἸΡΡοΟΙ. ἴγθη. Ταϊίδη. ἴῃ 
ἢ15 Βδγιθοηγ, ο. ΤΠ οδίοῖ, 1 ἢοΐ ΟἾΪΥ, οἅυ86 οὗ 
[Π6 οἴ βϑίοη Ψ88, ([)8[ Β01η6 δποίθηξ [ἢ εοΓργαίογβ (828 
ψ6 ἰδαγηὴ ἔτοτῃ ΕὈΓΠγπ,.) ἰἈ ποθ ἐμαὶ Ματκ νψᾶ8 Ποια 
δ νᾶγίδησα ψ|} (ἢ6 οἴπογ (ὐο8ρ6]5; δῃα ββϑρβοί δ !ν 
ἴμὲ [86 ψοτγάβ8 οὔ νοσ. 9. εγα σοηϊγδαϊοίοσυ ἰὸ Μαίὶ. 
28, 1. ἕο. Βϑοδυβθ που οου]ά ποί 5οἶνο {ἢ 686 ἀ- 
οὐ 168 ( οἢ, πονγανοῦ, ἀγα 8] 0, δῃὰ δάπι οὗ 
ΓΟΔΟΥ͂ 80] {|0ῃ,.ῸὉΓ ΜΠΙΟἢ 566 [Π6 ηοΐ65 οἡ Μεί(ῃ. 98, 
1---δ.), [06 ψϑηΐ 80 [3Γ 88 [0 γοζθοέ ἰῃ6 ροτγίϊοῃ ἴῃ 
φυρϑοη. 1 Πδὲ (ἢ18 88 [Π6 σδι186 οὗ {116 Οὔ 8510 
15 ἤδῃςΒ τηδηϊΐαϑέ, πδιηοὶυ, (μδῇ Πο86 ψῆο {6}} υ {ἢ 6 
ψογβ ἀγα ηοΐ ἰουηά ἴῃ τἢ6 ΜΌΝ. (45 ΝΝγββθῆυβ, γ18- 
ἴοΓ, ϑδνϑγι8, δῃα Ψϑγοιηβ,) αἴϑο τηδκα πηθηίοη οὗ {16 
δῦονα ἀἰβογοραηου." Τῆι ἂγ Κυϊηοεὶ; ψῆο, δος 
1Ππβέγαίαρ [Π6 σαι.868 οὗ [Π6 τα]θοΐϊίοη, δηά βίαίϊπρ' 
ΒΟΙΏΘ ΨΘΓῪ ΡΓΘΟΔΓΙΟΙ5 Ὠγροίῃθβθϑ Ὀγοδοηθά ὃν Μι- 
οὔ δ 6118 δηα (τ θϑυδοῦ (ν Ὠ]οἢ ἤν ὈΘΘῺ 5881 8[ΔΟο ΤΟΥ ]Υ 
τοίιτοά Ὀγ {6 ογιμοάοχ δίογγ), [ἢ 18 ϑη5. ὕΡ 1ῃ6 
φασδίίοη : ““Ἰπογοΐοιο, ἔγοῦι δὲ ἢδ8 Ὀδθη {ἢ} [ΔΓ 
αϊβρυίοά, {Π6 γΘβ}}} (1. η1688 1 διὴ ἰοίδ! } ν πηβία ΚΘ) 18 
{Π15: ΤΠ 80:16 τρυϊη θη 8 ΠΠΔΥ ἸπΠἀ66 4 6 Ὀτουρδέ 
[ογναγὰ, νῃϊοἢ ταϊρἢς 56θπὶ [0 τη 6 γ {ἢ18 Ο]Δ1186 5118- 
Ῥαοοίρα ; γεοί ἅγθ ἴῃ6Υ ποῖ β8ι}Π]ο] θη }γ ἤγιῃ δηα οογ- 
[ΔῊ : ΠΔΥ, ΓᾺΓ ΠΊΟΥΘ ΤῊΔΥῪ Ὀ6 Ὁγραά οη (86 οΟἰδοσ βιά6, 
τοι ψῃ ἢ 16 νου] ἄρρθαᾶγ {παι {Π|5 οαρὶἐμέμηι, 88 
γ}6}} ἃ5 1Ππ6 τεϑὲ οὗ τὴ6 (ἀοβροὶ, σᾶπηθ ἔτοιῃ [86 ῃδῃά 
οὗ ἰ[ὴ8 Ενδηρο]5ι. Ὁζγ. (διρθ6}} σοϊηοίθ8β νὴ 
Κυϊΐϊποοὶ 88 ἰο ἴΠ6 σδι86 οἵ {86 οὔ βϑῖ 0, δηα ΟΥ̓ΘΓΒ 
{π6 [Ο]] ον ίηρ Ἰυἀ! οἴου 8. ΓΘ ΊΑΓ ΚΒ: “Κ Γ ἢδ5 θθθη ςοη- 
͵οοίαγοά, ἐπᾶὲ {86 Αἰ ου Υ οὗἁἨ γϑοοῃοηρ [πΠ6 86- 
σοιηΐ μοΓα ρίνοη οἵ ουγ [Γ᾽ Β ΔρΡρθᾶσδῃςθ, δέει ἢ18 
ΤΟΒΌΓΓΘοΙοη, ΜΠ (ἢ0586 οὗ [Π6 οἶμον Ενδηρο] 8, ἢὰ8 
δι οϊ οηθά βοπηδ {ΓΔΏΒΟΓΙΌΘΓΒ (0 οἵη ἔῃθ. Τἢθ 
ΕΔ ΒΙ1Πγ οὐ [Π18 σοη]θοίαγο, {ἢ 6 ΔΟΓαρίη688 οὗ {Π|6 
σοηοἰ βίο οὗ 1} 15 Ὠἰβίοσγ, ψιπουΐ (Π6 ψογάβ ἴῃ 41168- 
τοη, δηά {Π6 ψαηΐ οὗ δηγ ἰ(μίηρσ ΚΘ ἃ γϑαϑθοῖ ἴῸΓ 
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δἀδαίηρ ἴΠεπ, 1 ΠΟῪ ἢδά Β6ΘΉ ΓΠΘΓΕ Οὐ ρ Π4Πυ, γοη- 
ἀδγ {Π6ῚΓ Δ ΘΠ δὲ ἰθαϑὲ Ῥγοθαῦϊα. ᾿ΕΥΔΏΒΟΣΙΌΟΙΞ 
ΒΟΡΊ ΘΓ 65 ὈΓΟΒΌΠΩΘ ἴο δά 8π ΑἸζοσ, ἴῃ ογάδσ ἕο γὅ-: 
ὅπονο οοπένααἰοέίοπς, Ὀὰΐ ποῖ, 845 (ἌΓ ἃ5 ἴ σδῃ σοι 6 1}- 
θοῦ, ἴῃ οὐάογ ἐο »παῖο ἐἤοηι." ὍΠ6 οριηΐοη οὗ {86 
Ἰθασηθα Ἡοἰβϑίθιη, οἡ ἴΠ6 δι} ἢ ΛΙΟΙΥ οἱ {Π18 ΡΟΓΙΌΩ 
οἵ δογιρίυγα, 18 ΘΧργθϑβοα 1 (6 [ΠΟΥ ΩΣ ἰ(ΘΓΠῚΒ : 
“υ!οη!α δυίοιῃ 811 46 νογιῖδίθ, βυϑριοϊοηυτῃ δΙη6 ἢ 
15ἰάτυπι οἴδοίι8 οβϑί, αὐδὰ ἤδθο βετὶρῖα ἤθη δυπί 80- 
485 Δι (που δι15 δὰ γηιδηήδηι ἤάθη), 5]συΐ βυηΐ το ]1- 
408 Ματγεὶ ᾿Δυδιίαίβ.᾽ 

9. ἀναστὰς ---ἑπτὰ δαιμόνια. ΑἸ] 1}, 15 15 Ὡε ἢ Γ ἐοιπᾶ 
ἴῃ ΜβίΠΟΝ ποῦ ἰῇ [κ|κ6. Μαιγῖς, πον νοσ, οχηἱτβ 
νδ΄ Μαιίῃον (28, 9---Ἰ5.) το]αΐο5 ἀρουΐ {π6 ν»υάαγάϑ, 
Δ Ρᾶ5968 Ν 16 παιγαίίοη ἴῃ Μαίῇῃ. 47, 62--«66. 
σοησεγηϊηρ τἴῇ6 Μαίο βαεῖ ονϑῦ {Π6 Βορυ]οῆτγα ; Β1Ππ06 
ἢ τι ΏΕγ γυᾶροά, {πΠδὲ γοδοῦβ ἔὰγ τοπιονοά ΠῸπ 26- 
ΓΒΔ ]6 μη), ἰο ψνἤοββα ϑαγϑ (ἢ 6 ΓΠΊΟΙΤΒ πιθηςοηθα ὈΥ 
Μαί. 28, 1δὅ. Βαα ποῖ γεδοῆδά, ψου]ά πο πιοῦὰ γὸ- 
αυΐϊεα βοὴ παγγαξὶμπομίω (λη της δοσομηΐ ΟΥ̓ [6 
ἀδαίῃ οἵ (πδ ἰγαϊίον 7485, δηὰ οὗ 1Π6 ριγο δβα οὗ ἃ 
δο] ἃ σ4}16α Αςο]άδιηδ. 

9. ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἐπτὰ δαιμόνιακ. ΜατκΙαπά οὔ- 
βθινοϑ, (ῃδι (18 566 Π18 (0 θ6 ὁπ6 οὗ {ῃοξβε ρ,δδϑβϑ οἵ 
(η6 Ν. Τ. οὗ ψῃϊσἢ ηο 58(Ι98ἔδοίονυ δοσοιηΐ 85 γεῖ 
Ὀόδϑῃ ρίνοη, νἹ]Ζ. ᾿νἢδί 8 πηθδηί ὃὈγῃ ἑπτὰ δαιμόνια. ᾿ ΟΣ 
ΤΩΥ͂ Ῥᾶγί, 1 866 ποῖ ἴῃ ψῇδί {Π6 ἀμ ο Υ ςοηϑι5.5, δὲ 
Ιϑαϑί δοοογάϊηρ ἰο {Π6 οογππιοη ορὶπίοπ οὴ (6 κυ δ] 6οὲ 
οἵ ἀδοπηοηίδοβ. Τἢδ ἀΠΠσ Υ σαη οἠΐγ δθ6 ἑουαηά ΕγῪ 
[ἢ086 ΨΠῆο δάορί [πΠ6 ποὺν Πγροίῃεβίβ. ΠΟΥ ἅγὸ ἔδὶπ 
ἴο ᾿πίογργεῖ {(Π6 Θχργεββίο, οὗ ουσηρ ΟὗἨ ἃ ἀδηρθγοι 
ΘΡΊΘΡΘΥ, ΟΥ̓ ΤΠ ΘΔ πο οἷν, πα τοίου τὸ Μί. 9, 82. 
10, Φῴ, Τακο 11, 96. δ δμ. 17, 15. οοπηρατοα ψἢ 
Μαγκ 9,17. ΓμΚ6 9,89. Οε {Π6γ ἴάκα 1ἰ οὗ ἃ ροτ- 
800 ἴῃ ΨΏΟ56 Β.: Πα Δ ΟΡΙΠΙΟἢ δ ὈΘρΉ Νχρα; {παξ 
86 6 ἀθΙΊΟΠ8 ἢδ4 οσσυρ᾽οα πογ θοάν (566 ὅ, 9. δδά- 
Μαίιῃ.. 8, 28.) ψ Π]ς6}} 15 γοῖ ΠΟΥ 6 ἘὴΝ ΝΕΟΙΒΟΓ 
ὁδῃ 1 Ὀτίηρ τηΥ86]1 (ὁ ἀπ, ψη} Καϊηοοῖ, τμδὲ 56-. 
σϑη πιαν Ὀ6 ἴάΚεϑη, ὈΥ ἃ σογίαίῃ ἤἥριγα οὐ βρθθοῖ, 88 ἃ 
οογΐδῖ [οΥ Δ ΠΟΘΙ 41 Πα ΠΊ06Γ. ἜΣ 
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14. ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ. ὅ66 [λικα 94, 18, Οτοιίΐξυβ, 
Βο6ζΖαᾷ, Ριἰβοβδῖοσ, [ν Βοβοημαυ δῦ, δπὰ Καυίποεϊ, 
Ἰηἰογρτοῖ, “ἴῃ δποῖθον ἀγαβα ἤδη {πὶ ψ ἢ οἢ ἢα Πδὰ 
Ὀδθ δοουβίομηθρα ἴο 086." δὅδεα ]ὅ, Φ4. 20. Φ0, 156. 
ΟδγίδΙΪΥ μορφὴ 15 Βοπη6 1] Ππ|65 Δρρίϊοα ἰο ἀγοθββ, 88 1ἢ 
9, 98.; Ὀιι [ἢ8 5Β6η86 866ῖη8 1688 ἀϊρηϊῆοα (ἤδη {6 
δ) εοῖ σοι] βθθ ἴο σεαυϊγθ. ΟἸἰδοσβ, 86 Τῆθο- 
Ρἢγίδοῖ δηὰ Μι|ιςἢδΔ6115, Ἰη ογργοῖ 1 οὗ 5 νίβαρο βαίῃρ; 
αἸεγθά. δοῃϊθυϑηον Παοίαδιεβ θούνθθη (Π8 ἔτο ορ!- 
ΠΪ0Ώ8, δηὰ Ῥδυ}ι5 δάορίβ δοέδ. 1 866 ὯΟ ΓΣϑϑβοι ἴο 
16 σοηΐγαγν. Βυΐ Οἢ 80 υπῃοογίδίη ἃ 80] 6 οἱ [ἃ 6 Ία. 
νδίη ἴο σοη]δοίυΓα ; Δη4 ΟἹ 80 ΑΨ] ἃ Οἢ6, 1 ΜΌΓΘ 
Ῥδγθδρ8 θη θυ (0 βροουϊδίθ. ᾿ 

18. οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. ΤὮ18 δοόηιδ ἰο 6 αἱ 
νατίδηςα ΜΠ ΓΚ6 424, 84. σἢο δ5αγ8, {δὲ Ὀεΐογο 
ΠΘΥ Δρργοδομεά, Ψψ65808 δά δρρϑαγεά ἰο ϑδίιθοῃ, δηά 
τῃδῖ πα δά τοϊαίθα 1ἴ ἴο {Π6 886} 0} 7. ΕῸΓ ὄνθῃ {18 
(ΠΥ αἰα ποί 8υ ΠΟ ΘὨΥ ογεαϊ ; Ὧδγ, ον ψ ἤδη 26- 
8.18 δα σου! ὕὑρ, [κθ 8465, ἐτὶ ἀπιστούνων αὐτῶν. 
ΑΙ 818, ἢονόνογ, 645 ἴο τ8 6 τ185 ΓΕΡΟΒ6 ἃ ΠΓΙΏΟΣ 
σοηῆάρησθ ἰῃ [ῃ6 (6 5{ἸΠΠἸΟΏΥ οὗ ἴπΠο86 νῆο {πῃ βοἶν 5 
80 Β.ΟΨΪΥ 4η4 σαυςουϑὶγ δάμη οἀ θ6]16[. (Οτοί.) 
ἴῃ (Π6 ρβββϑαρα οὗ [Κ6, (Π6 Αροϑί168 δηὰ Π 180 1}168 
ἃΓ6 ᾿ἰπἀ66ἀ βροκϑη οἵ, νυΐ (ἢ6 ψνογά λέγοντες ἀο65 ηοΐ 
ἀεποῖα αἰ [6 Αροϑβέ]658 δῃὰ 1)18610]68 σα ῃογοὰ ἰορο- 
1δόγ, θὰϊ ΟὨΪΥ βοηλα οὗ [ἤθ. αββαρθδ σῇ {{|18 βροσγί, 
ἴῃ. ψὨϊοἢ ψ δῇ βοοι8 βρόκβϑη οἵ αἰ, 15 ἴο Ὀ6 υηάργ- 
βίοοα ΟὨΪΥ οὗ 5οηι6, ἃγα ποῖ υπΐγεαιθης ἴῃ (Π6 Ν. Τ. 
ΤΠοΓα 18, ἐπογοίοσγα, πὸ αϊδουθραπον Ὀοῖνθοη Μαικ 
δΔη4 [Κ6. ϑοπσιὲ οὗ [Πἢ6 Δ5Β6 0} Υ (48 [Κ6 16}}5 8) 
Ὀο]ονοά τΠδὲ 7}6508 δά τοϊυγηθα [0 11ξ : αὐ ἐδε γεοὲ 
ἀφηϊθα 1ρ]|οἱξ ογοάϊέ ἴο (86 Παγγαίοἢβ σΟΠΟΘΓΏΪηρ' 
(8αι ἐἀνεηῖ. Ηδηςθ, θνθὴ ψΏθῃ «6808 Δρροαγεά ἴο 

«ἴδοι, πο γ 1Δηοἰοα [Π6Υ 880 ἃ »ῃὰπέαδηι ; ἴτοτη ἡ οὶ 
ὙὙ6 ΤΩΔΥ σοΠοίυάα, (Πδὲ {ΠΥ ΘΓ ΟΥ̓ ΠΟ Π]68}8 ογδάῳ- 
ἔομς. (Καὶϊη.) . 

14. Τδδ Ἀγ  Ὡδγγδίίοη σοηςδ! 64 1η {Π6 ἐοπγίθθη ἢ 
Δηα [Ὁ] ον ρ νΈΓΒΕβ, σΟΙΌΡΓΙ868 [6 8ρ866 οὗἁὨ ἔογίγ 
ἀΑγ8; 8ἃ5 Δρρεϑῖβ ἴγοπι (Π6 δοοουηίβ οὗὨ [Π6 ΟἾΒΟΓ 
Ἐνδηρο βι8. γαῖ να τϑδά ἴῃ (Π6 ουσγίθθης ἢ νοΓδθ, 

νΟ,». 11. ' 
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πδρμεηεά οἡ πα ἤτβι ἄδυ οὔ {π6 νϑοῖκ 1 ΨΉΪΟΝ, 6815 
[Δα γεϊυγηδα ἰο Πἴπ (966 ἔλιΚα 24, 88. βε4ᾳ. ϑοδῃ 90, 
40. 5664.): γοῖ 8 δδοθεβίο πο Ηθλνθῃ ἐϊα πο 
ἰδΚα ρίδος ἐκενιοι αἐεἶψ οα ἐμ ΦΑΥ οὗ Β5 τϑβγγθς θεν, 
88 ἔγοῖη {}}}8 ἐπεσρν ἴ εὐὐρῶς θα Το εοἰθά, ὈμῈ “νέῳ 
ἄκπῳδ αὐέοετ. ἰαικα δἰδο (424..50.) γοϊαῦδβ ἰδδι «6815 15 ἃ 
{6 ἀϊδοείρ᾽ε5. τἸονγατ5 Βοίπαηγν (το ΜατΕ σττἰδ8), 
δπα {Π6π τοϊυγηεα ἰσ πεανοηῃ. οἴογο πδῊγ οὐτα- 
τηθηξαίοῖβ ἀγα οὔ ορὶπίσπ, {ππὶ ὮΥ τς πογάβ οὐ {πὲ 
Ιοὐγίθοητἢ νογβο, (Πα. εὐ φνύναοη 15 τηθα πηι, ΜΠΙΟΝ 5 
ΒΡΌΚοη οἵ ὃγ ἔμ0Κα 24, 86. 5644. θυΐ (ἢαι ἐΠοϑὲ {πη ὸ 
ΠΗΙΙαΙΘα ἰῃ {Π18 βαββάᾶρο ἴγοτη (88 Πἰδοί νεῖβε, 
ΘΓ 5811 Ὀ. «6811, ΕΙΓΠῸΡ οὐ {πδῖ τηουπίὶ ἴη Θαἰ169, 
ΜΏ6ΤΘ π6 δα Βῆονψ ἢ15 ἀ 150 10168 {παῖ δ οἰϊουπὶ πιοοὶ 
(μ6 πὶ, (566 Μαίῃ. 48, 16.) οἵ ἃ {π||8 θδίογα ἢ!5 ββδοοπέ 
ἴο βανϑῆ ; 8η4 {πΠ6Ὺ τοπάογ καὶ »ογγῸ, ρασέοα. . Ἐμὶ 
οἴ ΘΙ (45 Η6Ζ6] δπά δίογγ) δνϑ, πιογθ ΠΙΡΉΓΥ, πηδπι- 
(α] σα 6ἰταΐ 4}} (Π81 1Β πτοητσποά ἔτοπι [8 ἰουγίοοη 
(ο (ῃ6 πἰπεϊδοπίῃ νϑῖβθ, 88 ἄοῃθ 8π4 βαϊ: σῃ (86 
ἢτβὶ ἀάγ οὐ {Π6 ΓΟΒΌΓΓΘΟΓΟΙ αὶ ΒΙ ΠΟΘ ἔπεΓΒ 18 ἢο ϑ8ι:- 
οἰεηΐ οάυ8ε ἴογ ψιάθῖν βαραγδίπρ Ὑπῶῦ ψὸ τϑϑὰ ἰἴπμ 
νΟΓ. 1. 5.064. Ὸπ) παῖ ργθοθάδα ἴῃ {86 ἐοπίσεδί, 
αηἃ ἘΠΕΓΘΌΥ γον! ηρ ̓ ζ 10 4υϊῦο ἃποίπος ἀδγς; ἀπά 
βίησα δεῦνθθῃ (Πὲ8 ρ658858 δῃη {πδι οὗ [λ|κὸ 924... 86. 
8644. ἴμμότα ἰδ 4. στϑϑῖ βίη! το, ἐπουρὴ ποῖ ἴῃ ὕσγαιβ, 
γεῦ τῇ {Π|4 πιδίϊοσ. ΝΟΥ δζῦθ {Π6 Ψψογάϑ μετὰ τὰ ἀλήισαα 
αὐτοῖς, ἴο Ὀδ (ἀΚαη ομἶψ οἵ ἴῇσπα ἀϊξοοιγθεα οἵ (ἢ τὶβί, 
ν οἢ Μαγίς ἀδίδ}!8 ἴῃ ἐπα ργεοοάϊπο νογβ865, θυῖ οὗ αἰὶ 
{π086 ψΠ οἢ, δ Υ ἢ16 σοίαγη το 16, δδβὺκ δα ΠΗ] 
ἢἷ5 ἀἰβοῖ 98, ὅστερον τῆν ὕ8 Τοπάογθα μοδέεα, ἀεὶπαϊε, 
48 ἴὴ Μαί(ῃ. 4, 4. 91. 8:2, Ζόοἢη 18, 86. (38ο βοπομαΣ.) 
"ἢ μρς ϑς »οξέγοικο, ἈΝ ΙοΟἢ εὈΙ6 5 Ὧ) {86 ἐδιδ [ΒΙη δ΄. 

υἱη. 
ι 14, τοῖς ἔνδεκα. '"ΉΘΥ ἈΓὰ 6864 οἱ ἔνδεκα, ἐδιοισῶ 
ἘδΟΓῸ ὙὉΓ8 ΘΗ 65 οἵ. (θη 1 ἔογ Τβοπῖᾶβ 'γὰ5 ποῖ 
1Π6γρ, Φοῆη 20, 24. δ66 1 (οσγ. 15, ὅ. σίγα {Π6} ἀγα. 
ο}16ἀ ἐδ ἐιοείνε, ἰπουρῆ δὲ ὑπαὶ ἄπηα ἴπ σα ἨΟ 
ΤΏΟΓΟ (Π8η ἔθη. (Μαγκὶδηά.) ΙῈ ἰβ ἱπάδβεα υὑδ0ά]. (9 
τοδί (Π6 πιρηδον" οἵἁ ΠΟ] Θαριι68 ἰἢ δὴν Ὀοάγ, {ποιρὶι 
{πᾶ αὐπθοσ 6 οί [μ6ὴ σοιηρίθίθ. ὅδε (Χ]155 ΒΛ]. 
ὅΔΟΓ, Ρ. 8581. 
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14, ἀνακειμκένοις, αϑ ἐΐοὺ δξαΐ αὐ ἐαδίο, οὐ Ἰὰγ δζι ὕνοὴγ 
ΘΟΌΟΠ68. ῬΓΟΡΘΟΙΙ͂Υ, βϑιρΡ6 Γ᾽ ψὰ8 οὐϑῦ, Ὀδοδϑιβα Πρ 
δβίςϑὰ (θα, ἤαυθ ψὲ δον αἣἱ ἐλίης ἰο ἐαἐϑ' [λικ6 24, 
41; δῃηὰ [Π6 }ὺ γζᾷνθ δϊπὶ α ρέ606 οὗ ἃ ὈφοΙϊοα ἔβη, δα 
ϊο ταπιαΐης ῬΟΓΆΡ8 Οὗ 8 βυρρεσ, Ηδὰ {Π60ὺ Ρεφὰ 
ψΜοέ οαἰΐηχ, ἰογς ψου α ἤν θθθὴ 8Ὸ πορᾶ ἴο δανρ 
ἈΒκοα {μεῖ ᾳυσβύοη. (Μαγκὶδπά.) 

1δ. τάσῇ τῇ κτίσεις. ΤΠ8 ἀοποῖθα κατ᾽ ἐξοχὴν, 
᾿ 16 Οὗ ΔῺΥ βοσί, μεῖον 906 }»3.38, δα 8η8, οὐ ἀςξῃ- 

εἰἰ68, δὸ (Ἷο]. 1, 28. οι, 8, 19, 424. ΗΘ. 4, 28. 
1 Ῥεῖ. ῶ, 18, [κε 18 ἃ Ηβθργᾳίβηι, ρορίουβὶν 1]υδίγαίφα 
ἔγοια 6 ΒαΡὈίηΙοαὶ σι ηρθ γῚ ἡ ρσθίίοος δηᾷ 
ὙΥ οἰϑίοίῃ. - 

16. ὁ πιστεύσας, Πιστεύω ἢδ8 ὮρΓΘ (6 ΒΔ 6 Β6Ώ86 
ψ] ἢ μαθητεύεσθαι ἴῃ Μϑίἢῃ, Φ8, 10. ψἤετα 866 ἰἰς 
“ποίθ. 72 ϑἰρηῖβες ἐο ἐπιόταοο ἐλε Οἠιγιδέέαηπ ἀορένῖμθ, 
δκὶ ἴο δηραρθ ΟΥ̓ Ὀδμίϊβπι), ἰο ΟΥΘΥ [18 ῥτγϑοαρίβ. 
Σωθήσεται, 4ἠαἰΐ δε δαυεά, σοταρτίὶβο8 ἀ 6! σϑσδησα ἔτϑηι 
{π6 στ ἴβοσΥ δΔη ρυΠἰΒδιηθηΐϊ Οἵ ΟΓΓΟΥ δη4 5ἰη, δηά {Π6 
δἰἰαἰηπγοηΐ οὗἩ αὐΐ [6 Ὀ] Ββίηρβ Πθῦθ δηὰ πογϑαίϊογ, 
νυ ἱοἢ τἰῃ6 (οβροὶ μοϊάβ ομῦ [9 18 [ἈΠ 11] νοίΑΣ 68, 
ῬἘΒογθίοσο {Πρ σΟΒ ΓΆΓΥ ἰογπὶ κατακριθήσεται, τηῦδέ 6 
1 ΚΟ 1 Δ αΌΔΙΠΥ οχίθηβίνο 56η86, ΟΥ̓ ΤΟ ΘΠΈΟΗ οἴ 8.18, 
οἴθγηδὶ οοηἀοιηηῃδίίοη, δηα ρα θηίβ ρτϑδίοῦ (ΠΔ 
διαὶ ἴμοδα (0 Μίιο (8 ρόβροὶ ἢδ8 ποῖ Ὀθ6ἢ 
δηηῃοθησεά. (Βοεδημ. δὰ Κυΐη.) ΤΠα ἐο]]ονίηρ 
τγδηϑ)δίοη οὐ ἐδ158 ραβϑϑαᾶρθ Ὀγ (διρῦε}}, μΠα8 {πὸ δ8ρ- 
Ριοῦδδιίοη οἵ Ὠγ. ΜδΌΥ, ἴῃ ἐς 2, δ48. “δ νῇο 
δὐαϊἑ ὈθΙιθνα, δηά 6 Ὠαρ( 5644, 53}|8}} θὲ βανοᾷ ; ἢυΐ Πρ, 
ψ8ο τοι δέ ποὲ Ὀθῆονθ, 5Π4}} Ὀ6 οοπθοιηηοα." ὙΤΠΙΒ 
οὔδηρο 15 {8580 αν (45 {πη κΚ8 Ὠγ. Μά Όγ), Ἰυ5:1Πῆρά, 
“ Τῆς οἰδημε οὗ (δ6 ἔξαγε τοι δαί ἰο εὐἰδΐ, τηλγ, 
(ο 8 Βυρογήοϊαὶ νίϑνν, ρρεδὺ οδργηοίους; δὺς 1 ἰπδλ- 
σἷηθ 6 Ἰάϊοιι οὐ 1ἢ6 Ἰδηστιδρα γϑη!Ρ6 (Πἰ8 αἰ σιἶη6- 
(1οη, θοίνθθη 8 ροβίτνα δηά ἃ πορεία σοησοη. 
{18 Δοσογα 0 Θχργααδθα 1 {ἢ 38126 ἸΩΔΠΏΟΙ, ἴῃ 
416 ο]4 ἘΩρΗΟΡ ν ΘΒ οῦ, ΓΙ ΥΥ αποέθα. Α βονογαί 
βηί σι ΓΟΡΕῚ 8ΔΥ ἰο0 ΙΒ ΒΗ ἰδ οσ, κ ῬῸὈ 153}, ἱῃ ΤΥ 
ὩΔΠ16, [ἢ15 αἀϊοῖ ἰο [Π6 ροορΐα ; ἰξ Π6Ὺ 58}}8}} οὔϑγ [ἰΐ, 
ΠΟΥ 5841} 9 τρναγήρα ; προ {0 Ὺ ΜΠ ποῖ οὔὗργ, 

δ 
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ἘΠΟΥ 51|4}} θ6 ρυπίϑῃεα." [1π {Π6 ἔογπιοὺ ραᾶγὶ οὗ {6 
ἀφοϊαγαίίοη, ἢ 185 ποῖ [Π6 Ψ|] (Πα 18 γϑαμῖγοα, 80 
τη 0ἢ 845 [Π6 ρΡοΓΟγπΊδησα : ἴῃ {Π6 ἰαίίογ ρϑγῖ, ἃ (ἢγθαϊΐ 
8. δΔηηοχοά (ο {Π6 ΠΟΏ-ῬΟΓ[ΟΓΠΊΔΗΟΘ, ΠΊΘΓΘΙΥ Οἡ δοοπηΐ 
οἔτῃςα οὈδβίϊπδου, (πα 15, ΡγΑΝΠΥ οὗ Μ1]}}, ὈῪ ψ ϊσἢ 11 
185 οὐσσαϑίοηθα. ΤῊ αἰβεϊηοίίοη ραΓ συ Ϊ ΑΓΙῪ 5815 [ἢ 6 
πδίυγα οὗ [ἢ ργϑβθηῖ σῶ88ὲ. ΤΠ6 ᾿6]16Γ (παῖ τ651} 8 
ῃοΐ ἔγοιῃ δνάθποο, θυ ἔγοπι δὴ οἰ] ηδιίοι ἴο δό]ϊθνο, 
18 ποί βίγ16α ψαϊέ,, 580 ῬΓΟΡΘΙ͂Υ 848 ογεάμέϊέῳ, Ὡς ἢ 15 
αἰ ψαΥγ8 ἀοοσουπίοα δῃ οχίγαεπιθ. ΝΟΣ 18 (ἢδί μηδοίϊοῦ, 
ΟΥ ἀνϑῃ ἀρ 6] 16, οσγ 18], (δῖ 18 } 56} Υ πηρυζα0]6 τὸ 
ἃ αἰεὶ ποἰπαξίτοα ἴο ὈαΙίανα, ἴῃ βριί6 οἵ ονίάθηςο; 
ψ Οὗ 18 ἰαγπχοά ἐπογοαάμἢϊἠένψ, ἀηἃ 15 48 το 8 δχ- 
ἴΓΘΩΘ ἃ8 (6 οἴοσ. ““οἀ 8Δ]οῃδ ρίνθβ ἢ; Πα 
Τοαυΐγο5 οὗ υ8 ΟηἶΪγ, (πὶ 6 ἀσ ποῖ βῆυϊ ΟἿΓ Θγ685 
ραϊηϑί ἰἰ.᾽ " 

Ἐ Οὔ [δ δυδ]εοὶ οἵ τΠ6 πιοτὶς οὗ ἢ, Ὀγ. ΜΑΙ ΌΥ παὲ πὸ [οἱ- 
Ἰονίμρ τηββίουυ ορδογναίίοηβ, Ρ. 390. ἅ ξθᾳ. ““Τὴ8 ῥϑϑδ νυ ἀθ- 
Βοιπορά δἀραϊπδὺ ὑηθε]ϊοῖ, σδπηοῖ 6 Δ. Ρ]:6ἀ ἴο ἱπυοὶ υΑΓΥ ΘΓΓΟῸΓ; 
δι ἰο ᾿παἴ ἀσργαν!ν οὔ 6 ν}}}, ἀπὰ εἶαὶ σοηβδαιαηϊ τηδριάδησς 
οὔτπα υπάογείδηδίηρ, π ΐοἢ Τοβίδὲ 41} ουὐϊάθφηςε οὐἁἩ αοθρεὶ ἐγυϊῆδ, 
Πον νυ ο ἔδι τ δηὰ Βόπανοῦ ΔἸΪΥ [ΠΟΥ ΤΩΔΥ Ὀκ Ρτγοροδαὰ ἴἰο {πε δυ- 
ἸΏ8η τηϊηά, ΤὨδ συ οὗ δβιιοῖϊ ἀδργαυ ν δηά βυοἢ τηϊβριίάδϑηοθ 
τηυδὶ αν Ὀ6ΘῺ ὩΟΓΘ ᾿ιοἰηου8 'ῃ [Π6 ΑΡροβίο]οβὶ ᾶρθ, ἤθη τ γα 68 
ΘΓ ὙΓΟΌΡΗΙ ἴογ [86 βυρροτῖ οὗ ΟΠ ΓΙβιΙΔη Ὑ. Βαϊ ἸῺ 81} δυσοσοάϊησ 
δᾳοβ, υπδε]οῖ, ργοσοοάϊηρ ἔγοιῃ [Π8 οαυδοα θη οἢ 1 παν ἦι.8ὲ πον 
δδδϊ σηθά, τασδὶ δα οτἰγαϊηδὶ ; δηὰ, 88 διιοἢ, ἵὩΟγΘ οὐ 1688 εχροβθ (86 
Ὁ ΘΠα ον ἴο ὅη8] οσοπαἀοτημδίίοῃ. [{ ἰδ ποῖ, γοι Ψ1}} οὔδογνο, 188 
ΘΓ δεῖ οὗ υπμροϊϊοῦ, θυ {πΠ6 σδυδ68 οὗ δὲ δεῖ, 'ῃ ψ ἢ ο ἢ 6 ὅτ ἴο 
Ἰοοῖς ἔον τόσα] ἰυγριτυὰς ; δηὰ πβδγοβοονοῦ δυσὶ τυτρδ ΓΕΔΙῪ 
Ἔχίδίβ, {Π6γῸ τηυδὲ 6 ρ0}}, δοσοιηρδηϊοὰ τι ἀδηρεγ οὗἁὨ τειγῖθυ- 
οη ἐπ 16 νογ]ὰ ἴο οοθ. Μὸοβὲ υῃαυθβι  ΠΔΌΪΥ, ἴμθτα 8 πρυῖ 
ἴῃ ἔδἢ. Νοῖ ἴῃ {6 δεῖ οὗ δεδεβίϊης ἴὸ ἴῃς θνϊἄθησεβ ψῃϊςἢ οδα 
θ6 ργοάυσρὰ ἔον (τ βεδμ ΠΥ ; δυϊ ἴῃ (παι ἀϊδροκίτίομ οὗἁὨ 16 τηϊπά, 
Ἡ ΠΊΟΝΙ ῬΥΘΡΆΓΘΒ Ὁ5 ἔῸΓ ΘΧΘπηἶης ἴΠ686 ον ἀθησοβ πὶτ ἀἸ ροῦςα 
δ ἃ βου ουδβηρβδ, ρσορογοηρα ἴο [πο ὶγν ἱπιρογτίδηςθ. [᾽αυσι μον 
ἴοο, 881 καἰὰ Ὀεΐογε, ἴθ ἰδ συὶ ἰῃ ἀη 6] 16 ἴ- τος τοθγοὶν 85. δὰ 
δοῖ οὗ ([δ6 υηάεγβίδηαίης βο] εἰν, θυϊ 88 ὅῃ δοῖ οὗ τῆς ταἱπά, τ ἤθα 
π6 υπάετβιίδηίηρ 18 ρογνογίοα ὈΥῪ ἴΠ6 ν}}}, δὰ Ἰοδᾶδ τ ἴο γο]θοὶῖ, 
τὸ ἀορτγθοίδίθ, οὐ ἴο ἀθγῖάθ (ἢοβθ ρτοοίβ, νϑϊοῖ [π6 ργονίάθηςε οἴ 
αοὰ δδ8 ετηρ]ογεὰ ἔογ {Π6 1] δίγαί!οη ἀπά τ 6 βυρροτὶ οὗἨ τανεαϊοὰ 
ταὶ ρίοη. Μογβονθγ, [π6 δυϊμου νυ δπα ἱπηρογίδηοο, Ὡς ἢ ὈΘΙ]οΩςΣ 
ἴο ΔΗΥ ὁΠ6 ρϑτγί οὗὨἩ ϑογιρίυτο, τηυβδῖ Ἔχίθη ἴο 116 ψΠ0]16. ε 86 
ποῖ δὲ ἰθεγν ἴο γοὐθοῖ οπα ἀοοίγίηθ δηὰ ἴο δάμη οὐὗἨ δῃοίθου, ΔΗΥ͂ 
ΤΏΟΓΘ [ἤδη ὙΘ6Θ οδὴ ψ {ΠῚ ΠΩΡΌΠΙΕΥ ργϑοῖῖθθ ΟΠ 6 ἸηοΥ8] νἱγίια δηὰ ηοῦ- 



5Τ, ΜΑΒΚ, ΟΗἌΑΡ. ΧΥΪ. 146 

Οη {ἰπ᾿| 86η86 οὗ {Π6 ψοτγά σωθήσεται, 1 τηυϑὲ ΓδίοΓ 
{Π6 γε θγ [ο ἃ νϑΥῪ οορίοι!β δηά 1πϑἰγιιςῖνα δηποία-. 
᾿εἰοη οὗ ἢγ. Ηδπιηπιοηά, προὴ Τμ|κα 18, 28. δπὰ οὗ 
γι. ΜδΙΡΥ, ᾿π΄ νοὶ]. 2, δ442. 8644. οὗ 8 δεγιηοηβ. 
ΤἼδ ψοτὰ κατακριθήσεται, ΜὨΪΟἢ 18 ΓΟΠΘΓΘα [ἢ ΟἿἹΓ 
σοι ΠΟΙ ἰγΓδηβίδίίοη ἀαηιῆεά, 18 ΤΏΟΓΘ ΠΟΥΓΓΘΟΙΪΥ Γοη- 
ἄἀεογεα ὃγ Ὧν. (παρ θ6}} οοηάἀεοπιπθά, δὰ ἢ 88 (Π6 
[οΟ] ον ίηρσ ΟὈβογνδίοῃβ: “ἼΠ6 ἴοτ ἀαηιηθοά, ψ ἢ 
1.8, ΓΟΪαῖ658 50] εν ἰο ἴῃ6 ἀοοπὶ {|ῖ 5}4]}} 6 Ῥτο- 
πουηςαα ὑροη {{π νν] οΚαα δ {πὸ ἰα8ϑὲ ἄδυ. ΤΠ18 σδῃ- 
ποῦ δε δἴτπιοα, ψ ἢ τγυῖ, οὗ ἐἰΠ6 ατοεῖίς κατακρίνων, 
ψ ΠΙσἢ σΟΥΓΟΒΡΟΠ 5. Θχδοῦΐν (ὁ {πΠ6 ἘΠ Ρ] 158} νεῖ ἐοη- 
ἀθηιη. [11 τᾶν τοἰαίθ ἴο {6 {πὰ ΓΟ βοηΐθηςθ, δηά ἱξ 
δ πού. ΑΙΙ {6 1,Δ01η ἰγδηβίδιίοηβ, γα]ρ, Ατ. Ζυ- 
Ἐν. 88. (4]. ΒεζΖ. 8ὰῪ οοπαοηιπαδίἐμγ. Βαϊ 1 τῆ8 
ψογὰ δα Ὀδθθη ΘΡΕΝΕ ΘΝ -ἰ ψουϊὰ ἢᾶνα τηδάδβ ἢὺ 
ἀϊἤδγθηςθ, 88 {Π656 ὑψχὸ [μδ01} νεΓ8 ΔΓΘ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙ 8: 
1 σδῃηοῖ ΠοΙρΡ ορβογνίηρ, {πὲ Τπουρῇ τἢ6 114]14η δηά 
Ετϑηςσἢ ἰδηρυάροα να νοῦθ8 χοῦν ΠΟΙ Γοβμοηαϊηρ, 
ἰη ἴπ6 ἀϊδγθῃςθ οὔ {Ποῦ τπηϑδηΐϊηρβ, ἰο {Π6 ὑνὸ ΕὩρ- 
1181} νογῦ8, [Π6ῚΓ {γα βίδίογα πᾶν ΡΙΌΡΘΣΪΥ ργεΐογγοά 
(Π6 ΠΊΟΓΘ ρἜΠΘΓΑΙ ἰοῦ. [ἢ 7υ.8{166, Πογανοῦ, ἴο ΟἿΓΣ 
νΘηθγαῦϊα ἰγδηβίδίοσβ, 1 Βῃου ἃ θ6 γοιηθιηδογοι, (ἢ δὲ 
1η (Π6Ὶ (Ππη68, δηά 5{}}} [αἴοσγ, (πῃ ψογὰ ἀαηιποαά νγὰ8 
νΘΓΥ οἴζοη τι864 ἀνθ ὈΥ σγᾶνα δῃἀ ἀθοογοιβ ΡΟΓΒΟΉ8, 
στους ΔΩΥ τοΐδγοησθ, ἀϊγοοῖ οὐ ἰμαϊγθοῖ, (ο δυο 

, Ῥυπιϑπηθηΐς." [1 {Π18 Β6η86, οὗ ἀατηηθά, ἴοσ ςοη- 
ἀοιηοά, γν. ΜΑΙ ῦν ἰπ [18 Νοίθϑ οἱΐοβ ἔνο Ὄδχδπὶ- 
Ρἰε65 ἴτοπὶ Βίϑῆορ Βαγίονν δῃὰ δὶγ Τοιῃηδβ Μοῖθ. 1 
Δα ϑδροηβοσ᾿β Βδὄόγια Θυξθηθ, ἢ. 4. οἂηί. 12, ὁ 16. 
(εἰιοὰ Ὀγ ΒιΙΚΙ6Υ) : “ Τὸ ἀαηιηθ Ὠϊμηβ6 ἢ ὈῪ ΘΝΘΣῪ ον] 
πδτη6." 80 Βοοκ ὅ. (δηΐ. ὅ. ᾧ 17. ἃ (δηϊ. 10. ὁ 4. 
δηᾶὰ (δηΐ. 11, ᾧ 42. ““Ἐνοη {ἢ 686 βίαγ-ρ,ΖΟΓΒ 88ῖ0- 
Π]5Π 64 ἅτ6, δηὰ ἀαηιηθ {Π 61 γί ηρ θοΟΚ8." ὙὍπΠδΐ (Π6 
Τα νογὰ “’ ἀβδῖηηο "ἢ ΒΠΡῚῪ 81:9η1ῆ68 ἴο σοπάδιηη, 
15 ΚΠΟΨΏ ἴο ΘΥΘΟΡΥ Μ62}1-τοδα οἶ88516 84] βοῃοΐασ. Τα 

ἰεοῖ δῃοΐμει. Ηδ {πδΐ Ὀ6]θνεῖ, ἴῃ ογάθν ἴο θ6 υἱεϊπηδίοὶγ βανοὰ, 
Ἰρυβῖ ποῖ γθηΐζαγθ ἴο δεῖ Πρ ἢΐβ οὐ ΤΒΒΟη ἴῃ Ορροβί(ἰοῃ ἴο ΒΥ 
[δοῖ, οἰ αν τοοογάθα, ΟΥὍἨΎ ΔῺΥ ἀοοίτιηθ, ἀἰδΕ ΠΟΙ ἱπου]οδίοά, ἰ 
6 ποτὰ οἱ αοἀ." 
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Ταδογ πᾶν οοηδΌ ἢ εἶν Ἐχδαρ 65 ἴο (Π͵8 ρυΓροΒθο Ῥγο- 
ἀπορσά, ἰη ϑυρογήνοιϑ δρυιηάδησο, ὈγῪ Μγ. Βυϊκίονυ. 

17. Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει. 
ΤῊΘ δθη86 οὗ ἰδ6 γοτάς, ΓΟ 459 Ὀδθοῦ βοπονθαῖὶ 
τηϊδαηἀογαίοοα, 15 [5 ““ἼΤἢ686 δίρηδ ΒΒ} δοσϑηι- 
Ῥαῶν ἴδε ῬγθδΟ ΙΒ Οὗ ΤῊΣ ροϑραῖΐ : ΠΥ ἰεραῖα8 584]} 

στῆ [ἢ 656 (ΟΠ ον ηῆρ τηϊγδοῖθβ." Νοῖ, Βονρουογ, 
παῖ αἶ τ{πὸ οἱρτι8 θα ρσίναπ (ο αὐ, ἴοῦ [παὲρ ᾶγὰ αἱ- 
νοτϑίοα οὗ γι δηὰ ργαςοβ. (Ι (ον. 14, 4.) ὅ0ο 
Βονονοῦ, (Πᾶς ὁ ϑδοῦ ψῇῆὸο δοϊϊενθα 48 Β6 οὐυρὶι, 
8ῃου ἃ (θη "6 ἱπιραγύθα ϑοίηβ νοηάογῆι ἐλο (γ, 
νυ] οἢ ἴοο βου Ἔχογί 156] ποῖ αέέσανδ, Ὀυΐ ἃ8 ἡδοᾶ 
8 ου α τοαϊγθ. (τοί. δὰ Κυϊη.) Τῆδ ρόνόῦ οὗ 
σψοσκίηρ ἰἤσεα τ ΓΔ 068 ἴ5 ἢοΐῖ Ργστηϊδοά ἰο 41} ὙΠῸ 
δοιὰ ᾿εϊΐανα τἰ6 οβροὶ, δυῖ ἴο (Ποβ86 Οεΐν οἵ 
ὙΠΟΠ τηθητοὴ ψγὰ8 διΔάρ 1 {η)6 συτγίσοηι ἢ νϑγβο, 
σῦο Ὀοΐογα {Παὶ οὐκ ὀπέστευσαν τοῖς θεαισαιμένοις οἰὐτὸν 
ἐγηγερμένον, ὈυΓ ἢΔ4 ἢονν Ἠοΐ ΟὨΪΥ Βδθη οοδυ μηοδά 
οἵ τ6 οοΥίδιπῖν οὗ [86 τϑυγεοσίοη οὗ Οπγῖδί, δὺς Βαά 
αἶθο, (48 ψὲ ᾿δᾶγῃ ἔγοιῃ π6 ὑψϑητ ἢ ν6Γ86.) υΠ 46 Υ- 
ἴα Κϑὴ Π68 σδῖοσα οἵ διυπουποίηρ ἴΠ6 αοθροὶ. Βαΐ 50Ρ- 

πῦρ (παι [6 νογάβ οῖῈ (9 06 ᾿η οτρτγοιθα, οἵ 41] 
ἰδνεῦβ, {Π6 Ὀσοπβ6 ἐπυδί Ὀ6 τοϑιγοίσα τ9 ῃΠ086 

εἰτπδ8 οὐἷν τη ] οἢ τη86 ΟΠ γΟἢ ψ;848 ἐο 6 ρ]αηίοα ; 
ἴον ἐΐεη ποτα να8 [Π6 υἱπγοβῖ 66 οὗ τῇ γᾶ 6165 ἴο ἃ Ὺ 
[π6 Ἰουπάἰίοῃβ οὗ 80 πῖρῃςγ δὴ εὐϊῆσθ. Βυΐ βἴοι" 
γγατ 5, ἤθη (ἢ 6 ΓΗ ηρΒ οὗ ἴῃ6 Αροβί]6β όσα τη {6 
παηάς οὗ 4}} (ἢ γι ϑιΔη8, ἐηϑοπιασῆ ἐπὶ ΟΠ] γροῦς οὗ 
ΟὨγιβί  γὰ ἔοι πα ὄνοῦγψῆοΓα, (ἤθη (85 9:6 [θαττὶ ἔγοπη 
ΘΟΟ  ϑϑιαδέισαὶ ἢΙβύογυ) Ἐθοβ6 τγδοι οι σηδβ σοαϑθοα. 
(Εοβαηπ).) ΒΥ {Πὸ τοὺς πιστεύοντας ἅΓ6 Ὠοΐ [0 Ὀ6 118- 
ἐοτγβίοοα 8}} {πε [οϊὶοννοῖ8 οὐ ( νδί, ἕοσ αἱ} (Ο)ιγβ8- 
εἰδὴβ 414 ποί ψοῦκ τ γϑο δ οὗ ἴ86 Κιη Βέογὰ ἐ6- 
βοσιθεᾶ ς δὑϊ (ἢ γίβί ἤθγα (48 1ἢ 186 ρδγϑῆοὶ ραββαρδῆ 
ΟΊ Κα 24, 48. Δηα “οἢ. 20, 19.) ἐγοαῖ5. ν τ ἠδ ἐ6- 
δαέος, ἀρὰ ὑῃπογοίογα [ἢ ““9οβέϊδθ τὸ Θβρϑοίδ!ν δίρτη- 
ἤρα, δῃηα "651465 θη), {Π6 οἵδ ρϑιύβοῃβ {θη ρΓδ- 
δβοηΐ, ψῆο ψοῖϑ ππάἀουδίοαϊν οὗ {86 ηὐροσ οἵ τὴ6 
ϑαυθηΐυ ἀἰβοΐρθ8. ὅ66 [Κθ 94, 88. οοιηρατοα ΨῊ ἢ 
ἴμκε 10,1. 9,17. δηά αἷξο [ηἴτγα, νοῦ. 20, Ἐν ἐκεῖνοι 
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Ατ6 ΒρΘΟΙΔ ΠΥ πιοληΐ (Πο88 ἀἰβοιρ685 οὗἩἨ ΟὨγιβῖ, τὸ 
νυ σπὶ ᾿6 πἀἀγοββοά ψἢδὶ ψ6 τοαά ἴῃ {μδΐ8 ρίασοθ, δηὰ 
ἴο ψβοῖ (ὃς σημεῖα τεΐίετ. Οἱ (δ]15 ᾿πιρογίδηϊ, δυῖ 
τι 16 τη βγθργαβθηίθα δηὲ τηϊϑυηάογείοοά ἰοχέ, ΠΥ. 
Μαϊῦν μδβ δὴ δάσηϊγαϊθ δογροῦ ἰῃ νοΐ. 2. ἔγοῃῃ 
σοῦ 1 8}}81] ἰὰγ θαίοσε ἢν τοδάθγβ (Π6 [οἰ] ονίηρ ἴἢ- 

᾿ Βίσυσίίινα Ρ4885ρ6. 
“«Τῇα ἰοκί [ΟΓΠ28 α μαζί οἵ οπα οὗ ἴποβα πιοβὲ 1ἢ- 

ἰογοϑίηρ σοηνογβδί! 8 ἢ οἷ ραθ8θα Ὀούνεθη «6818 
δηά [.}8 ἀἰβο! 0168 δέζοσς (Π6 γϑϑυγγθοίίοη, δη4 οσσυγερα 
δ΄ 80ΠῚ6 ΡΟΓΙΟά οὗ [ῖ8 ἔογιγ ἀδυβ᾽ οοηςἱπδησα ΝΠ Ὲ 
{πθπὶ ὍΡΟΙ ὁαπῃ. Νίον [ξ 15 οὔβθύψβθϊα, (Πα (Π6 τοδί 
οὔτδα ἀἰβοοῦγδο γοοογάθα ὃγ δι. Μαγκ γοίδεβ ψ ΠΟ]]Υ ἰὸ 
(Πο98 ἀμυ168 δηἀ οἰγουπηδίδποοθα ΨΏοἷ ψογο σοπηθοίοα 
ΜΉΠῚ 1Π}6 ἰπηπηοαἰαῖα ἀηἀ ΡΘΟΌΪΓ ἰάθοιιτβ οἵ (ἢ 6 ΑΡροβ» 
(165 1 ργοβδοβιηρ ἰΠ6 Οὐοδροὶ. [{ δρρθδῦβ, {6 γθίογθ, 
{ῃδ0 {πὸ αἰϊαγηδέννο {ΠῸ8 ἢαϊᾷ οὐξ ἰο {ῃοδ6 νῆο θ6- 
Ἰενοά, δηά {ἴοδα ψῃοῸ Ῥαϊονοά ποῖ, ψ8 σοπηροίοά 
Οἴοβοῖν, 1 ὩὩΔΥῪ 58Υ, ἸΏΒΟΡΒΓΔΌΪΥ, ψ τ (ἢ 6 τ] ΓΟ ]ουΒ 

᾿ Ῥυθδοπίηρ οὗ (6 σεροῖ. 'π 1Π8 ποι; ρα. ὍΠΪΒ 
ΠΟὨΟἰ 8100 84.180 18 βιγεηρίποηθα Ὀγ σομριἀθγιηρ {Πδῖ 
τῆ αἰζογβδῖνα 15 ρΡΓΟροβϑοα ΨΗΠουῦ δὴν ἡ0.8}} ἢ δ. 0ἢ 
οΥ Ἰη!Π ἀἴοη. Τῆοβα νἤο 6] να, δηὰ ἅτ ΒαριϊΖαα, 
ΓΘ ἰο᾽ δ6 βανοά : ἴἢο86 ψῇο Ὀοϊϊονα ποῖ, ἰο ἢ6 
ἀδιηθηθά. [{ ἰ8 ρἰαίῃ, ἔγοτι {Π6 ΠυΆΠΉΘΓ ἢ ἡ ὨΙΟἢ τῃς 
οὔθ. οἱ ϑδ]νδύϊοη, δηᾶὰ (π6 (τγοδὲ οὗ ἀδιηηδίίοη, 856 
ΘΟΧΡΡΘδβοά, (παι {ἢ ὺ τοΐογ ἰο [Π6 ᾿πιπηεα δῖα δάξη18- 
βίο ΟΥ γο]θοίίοη οὗ ἔβα οβρθὶ. Τῆς Αροβέϊθβ ψθγο 
ἔᾳγηϊβῃοα νυν ἢ τπηγαουίοῦβ ρούνοτβ ; (86 ρΙΒ οὐ ἢ θ4]- 
ἰηρσ, ΔΌΪΗν Φο 9ρ6αῖκ ἀΐνεῦθ ἰδηρσιδρθ8, ἀοτηϊ ΠΙΟΩ ΟνΝΘΣ 
ΘῈ ΘΡΊΓΙΒ; 81} σὰ] υ]δίει το ργοάτιςο, 85 {Π6 ΟἸγομπ,- 
βίδῃςσοβ οὗ "6 ΟΒΌγοΝ ἱπα ΒΡ ΉΒΑ ὈΪΥ τϑηυγοά, 8ῃ 
ἑηωη οἰ εἤξοξ ἴῃ {6 σοηνογθίοη οὗ {ἢ ο86 ΨΠΟΠὶ 
ὝἜμ6Υ δἀἐγεοϑεά, πὰ ἐλαέ εἰεοξ ννὰ8 ἀθοϊαγεὰ ᾿γ 
06 σαύδιήοην οὗ δθαρίϊϑπι ; ὈΘοΔιΒ6 θαρίϊδιη γγἃ8 1Π|6 
ουϑίομλαγγ, δηἀ, ᾿ΙηΠ66 64, [Π6 ΟὨΪΥ- Ρυ0]16 τηοάβ ἴῃ 
ὙΠ οἢ 16 ον σοηνοτί8 6ΓΘ ἰδυρῇξ [0 ΓΘΠΟΙΙΠΟΘ 
{Π|6ῚΓ ἐγ ΠΟΥ ΘΙΓΟΓΒ 8η4 ρΓο]υαῖοο8. γε 866 δ΄ ὉΠΟΘ 
16 πο! 688 Οὗ τη! ογηγν δηὰ ρῃ] οἰ ἐγ ἴῃ (ἢς 564] 
ψ ποῖ {πον (ἢιι8 κοί ὕροι ἐἰοῖγ θ6Π οἵ οἱ ἃ ΓΟ]ΙρΊοη,, 
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ψ οἢ ΘΥΟΥΥ το αν ἔδαγ, ἀπ ον στ που] ἶγ ΠΟρΘ, 
τηυβί πανα ἀϊβροθοά {Π6πὶ ἴο γο]θεῖ. (ΟΟΠϑΘαΌΘΏΓΪΥ, 
{ΠΥ ψο ρανα {Π||5 ργοοῦ οὗ {Π6ὶγ βιῃσογίῖν, ψῖο θ6- 
Ἰιονοά Ἀν μαριΖαά, σογα Ῥγοποιιηςθα τανε, ΟΥ 
(48 να οὐρίιξ ἴο υπηἀεγϑίδπα {15 βογιρίυταὶ ψοσγὰ) δά- 
ταὶ 64 ἴο 4} [ῃ6 Ὀοηοῆς5 οὗ ἰῃς Νονν Πβρθῃϑβϑδίοι : 
Δηὦ ποῖ ΟὨΪΥ ΜΈΓ ΡΙοπουποθα δαυφά, Ὀυ 1Π ΤΊΔΗΥ͂ 
Ἰπβίδηςοβ γϑοεϊνθά ὑπϑαυΐϊνοςσαὶ! ἰδδι ΠΟΥ οὗἁ {Π61Ὁ 
δοσορίδηοσα ἢ Οοά, θοίηρ {Π6πηβοῖνοβ οπάονθα 
ψὶτἢ (086 88π|6 ρὶ8. οὗ {6 Ηοὶγν Οδοβί, ψίςῖ (ἢ 6 
Αροβίῖίεβ ηοΐ ΟἿΪΥῪ ἀϊβρίαγεα {Ποηηβοῖνοβ, θυ 6 ΓῸ 
ἀϊγοοϊεὰ δηά οιπρονψογοά ἴο σοιηπηηϊοϑδία ἴο οὔδογβ. 
7 βου] βθ6πὶ|, (πδὲ ψβδίβοαοσ [8 βαϊα οὗ δε θῇ ἰπ 
Φοἢη 14., 12. τηυβὲ 6 οοηῆηριὶ ἰο ἐπ ο86, οὗ νοι, ἴο- 
Κευ τ στ {Ποῖγ Ὀο 1, (Π6 β'ρηΒβ βρεοϊῆραά ὃὈγ δῖ. 

ΔΚ, δηάὰ (Π6 ψοῦκβ8 τηδηςοηθά ὕγ δὲ. ὐΦοῆῃ, οΔ8 
με αγπθὶ. δυο σψόγα (π6 ργινηθροβ ὑγοιη8θα ἴο 
1886 ψῇῆο Ρο]ϊανοα, δηᾶ {ΠΥ ψγογα ΟὈν] οὐ ΒΥ Βπςἢ 85 
Βοϊοηροά ἴο {π6 Αροϑβίοϊ!ς ἀρ δχοϊιβίνοϊγυ. 1 {π1ηκ 
1 {Π6η ΠΥ ρτγορδθῖὶς, ἢοΐ οὐἷν ἔγοιμῃ (ἢ6 οἰγουπι- 
βίδῃσο5 υηάον ψῃϊο τῃ6 ψογάβ ἀγα γοοογθα ἴο ἤδνθ 
Ὀδοη υἱἱοτγοαα, δι 4130 ἔγοπι {Π6 τηδῆηθγ 'ῃ ψὨιοἢ {πὸ 
Του δγ δηᾶ {6 ΡῈ ΠΙΒῃπηθηΐς ἃγο βανγ  Υ ἀ5ϑρηθα, 
(πὶ τπ6 ἰοχί τοίδγγο ἴο (ἢ6 δοσθρίδηςθ οὐ γεϊθοϊοῃ 
οὗ 1π6ὸ αὐοβροὶ, ν ἤθη ᾿ἴ τνα8 ργεδοῃμοα ὈΥ̓ 16. Α 
{168 (Ποπηβοῖνοβ, δπάποαὰ ψ 1 ροισδῦ ἤγοηι οὐ ἰὴ ἴο 
ῬΓΘδΟἢ ᾿ξ. δίζηβ ψογ ἴο [Ό]]}οἿν, οΥ δἰίθηά, Ὀ6] ΘΝ ΟΓΒ; 
Ἀηα (ΠΟΥ ΠΟ ὈΘΠ6]4 {Π686 βρη, Ὀυϊ ψ γο ηοΐ σοη- 
νεγίρα ὈΥ̓ {1Π6Π|, ΨΘΓΘ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ δηά 7080}Υγ οχεοϊι θά 
Υγοῦι ἴδ 6 ρῥσίνι!οροϑβ οὐ ΟΠ γβιϊηγ." (Ό ε. ΜΑΙ] 0γ.) 

ΤΉ18 18 ὈΥ ΠΟ πη68Π8 ἃ ΡΓΟΡΕΓ ρἶδο6 (0 ΘΠΔΏΪΓΘ ᾿Ὠ1Ο 
{Π6 Ῥγορογοῃ Ὀείνθθη ἴἢ6 ον!άθδηςα ψ ἢϊοἢ Νᾶ5 ρΡ6- 
οὐ Γ΄ ἴο 1Π6 ἀδγ8 οὗ 16 Αροϑι[68, δῃά {πὶ ψ μοὶ 
58 σοϊηηοη ἴο οὐΓ ονῇ. Βυΐῖ [ ἢορα 1 Ψ1} 6 σοηϑβὶ- 
ἀεγοά, οἡ {ἢ οἵϑ ἢδηά, ΠΟῪ ἐπιργοῦδὈϊο ἰἴ 18 ἰῃδί ἃ 
ἀϊνίηθ τονοϊδιίοη, ᾿ηἰγοάυςοα 48 ἰῃ6 (ὐοβροὶ ν 88, 
4Που } ἃ ὄνοσ ὑ6 ἰϑ 80 ἀδβίϊαια οἵ ρῥγοοίβ ἢ δήϊδγ 
4668. (ῃδί 8δῃ Ποηοϑί πη8η, δἰΐζοσ ᾿ππρϑγί4] σοῃβι 6 γᾶ- 
ἰἰοη, πῆρ τα)οςοὶ ἢ; δηὰ οἡ 16 οἴδογ, ἢον τ 1ἰ 
ψ͵Ὰ5 {πὶ ἰδ6 ἀδηροῦ οἵ πομίθοιϊϊηρ 1 δου α 6 
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δἰέου ἦν ἀδοϊαγοά, 16βὲ [{ βῃουα 866πη) 1.856] 10 ἢᾷᾶνθ 
Ἰεδ πλθη δὲ Προγν ἴο ἐγῈ6 ψ ἢ ἢ. ΑΒ ἔογ [88 οὔ]θο- 
(ἰοη ΨΒΙσἢ 88 Ὀδοθη τἰγροά δραϊηβῦ ἴΠ6 γα οὗ 
(γι βϑεϊδηϊυ, ἔσο ἴΠ6 ἀδηηπδίοσυ δβοηΐθπος ὙΠΟ 1 
ἤιθγθ, δηα οἰβεῦ αγθ, ῬΓΟΠΟΌΠΟΘΒ ΟἹ ἴΠ086 {π8 τα]εοί 
1,1 Πᾶνα οοῃδιάογθα ἰΐ δ ἰδῦρα 8ϑίηςθ [Π6 [ὈΓΠΊΟΓ 
Ρυθδ)ιοδιίοη οὗ {{18 νοϊιπι6, δηα δἰξζδπιρίοα ἴο 5500 
{π81 [ἰ 15 80 ἔν ἔγοπι θϑίηρ σοῃοϊιβῖνα, δαΐ 10 ψουἹ]ά 
ΤΑῖθογ Βᾶνα ὈθΘὴ ἃ ργοαῖ ΑἸ ΠΠΟΌΪΥ πὶ (ἢ6 ἐσῆθπια οὗ 
ΟἸὨΓΙ ΘΕΈ ΔΗΠΥ 1. 10 Πα οοπίδίποα 0 βοΐ δβεηίθῃςθ. 
δ66 ΠΥ ϑεοοπά 1,εἐέον ἴο τῃ6 Αὐυΐῃον οἵ Ολγνιδέϊαηϊέν 
ποέ Τουπάοά οἡ Αγριηπεηΐ, ὑ. 28---47. ΑηΑ1 τηυϑί 
ΘΑΓΠΘΒΕΥ δηΐγοαΐ ΔΗΥ γοδάθγ ψ]ο [Δ 0168 {Π6ΓΘ 18 ΔΏΥ 
ἴοτοβ ἴῃ ναὶ {Π6 ἀο᾽ϑῖ8 ὕὑγρα οἡ (ἢ15 Ποδά, αδἰίϑθη- 
ἘνΟΙΥ ἴο σοηϑιάθγ τῆδὲ ἰ8 ἔμογα οἴεγοα, Ὀαίογα ἰι6 
φγαϑιιῦθ οἡ 6 σΟΠΙΓΔΓΥ βθηττηθηΐ, ν᾿ ὨΙΟἢ ΤΥ Ρδγ- 
ΠΑΡΆ Ὀ6 δῇ ΘΓΓΟΓ 88 [δία 8ἃ5 1{ 15 ἀρβϑυγά. (Ποᾷακ.) 

17. δαιμόνια ἐκβαλοῦσι. Οη 118 ρσἱδ ἱπηραγιοά 
ἰο 16 ἢἤγβι ργθδοῆθιβ οἵ {π6 ο8ρεῖ, δηά, ἃ5 10 Βῃου ά 
966}, (ο {π6 ρῥτιαϊῶνο ΟΠ ΓΙΒ118Π8 1η σεοηθγαὶ, 866 (ἢ 6 
Ἰραυηθαᾶ δῃηηοίδίϊοη οἵ Οτοίϊυ, Δηα ἃ 1) 5βογίδιίοη οὗ 
ὙΏΠΌΥ, ἴῃ ἢ15 Οθηογαὶ Ῥγοίδοθ ίο (ἢ6 ΕΡΙ81|168. Μσ, 
ΒυΙΚΙΟΥ ἴοο ἢ 88 ΒΟΠῚΘ ΘΕΓΙΟΙΒ ρΆ558 07,68 ἔγοπι ᾿ΓΘΏς.18, 
(. 28, 82, 87, δηὰ 48. 

17. γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς, ἱ. 6. ἰογαίση ἰΔῃ- 
υλσοα. Ἐλι γτῖιβ ψ6}} Ἔχρίδίη8, διαλέκτοις ἀλλοεῦ- 
νέσιν. Οπ {Πὲ8 »ἹῈΕ οὗ τοηρῦθ8, νᾶ ΓΟ 8Γ6 [{|6 ορί- 
ὨΙοΠ5 οὗ [Π6 τϑοθηΐ (ὐομῃηιηθηϊαίοτθ. οβθηπ. τγρίθιβ 
ἴο βανϑῖαὰϊὶ ἰγαςοίβ οἡ [ἢ 18 βϑι0)6οῦ ὈγῪ Οογδη ΓΠροΐο- 
ἰΔη8. 1 τηυδί γοϑρθοι ]]γ Βας; ἴο τεσοιητηθηξ ἰο {86 
Ῥαγιβαὶ οὐὗὅὨἨ π|ῦ τοϑάθγα [ἢ6 νδίυδθ 6 1}}π|Β Γαι 008 οὗ 
{(Π6 Ιορατηθά δηά ογἱμοάοχ ϑίογι, ἰπ ἢ15 “ἢ 88ογίδ- 
τοη685 Εχοροίςε.᾽" 1 δϑβϑθηΐ [ο {ῃο868 (Οπηπιθηΐ8- 
ἴογβ ψῆο ἱπίογργοϊ {Π18 οὗ (ἢ6 πιὲρασμίοιια ΔΟΌΪΥ οὗ 
Ἔχ γοϑϑίηρ [Π6 (που ἢ 8 'π ἰδηρυαρθθ ΠΕΝΘΙ Ρ᾿ΓΟν!- 
Οὐδ Ἰοδγηῖ. δϑοιθ γεοθηΐ ΤΠθοΙορίδη8, ᾿πΠ4664, ἰῃ- 
ἰογργαῖ {Π]5 οὗ δοαυϊγίηρ ἰδῃρυαροβ ὈΥ 5(ιπαγ, ΟΓ 1η- 
(ογοουγβο ὙΠ ἐογοῖρη ον, Βιιΐ βιιγοῖν {Π18 (068 
Υ ὯΟ ΠΊ6Δ118 ΟςΟΙΠ6 ὉΡ ἴο [ἢ6 Ὠοίζίοη οὗ σημεῖον, τηῖτα- 
οἷο, δῃᾷ 15 αυϊίθ σΟΠΙΓΆΓΥ το {86 ψΟ]6 ΒΠΟρΡρ6 οὗἁ {6 
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ρϑδϑιρσθ. ϑοπιουζιαῖ [695 ἱπιρτοραθὶα ἰ6 {π6 ορίηὶοῦ 
οὐ οίδογρ, ῆο σοραᾶζε (6 ψογάβ ψίτῇ (Παΐ ργοιβῖςθ 
οὔ (ἢ γιϑὲ ψῃϊοῖὶ 15 ἰουηά ἴῃ Μδδῆ. 10, 19, 40. [ὑκὲ 
41, 12, 8644. μὴ μεριμνήδητε, πῶς ἣν τί λαλήσητε Κ. τ. 
λ. 81} ἐπογϑίογα ἐπίογριοί γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς, 
“ον ἀΙ ΘΒ Ι ται οηθυ8 υἱο πιο ; Θ]Οαυ 118 1η50- 
“4, Ὧδο 18 δηίθδ ρυορεία, εἰ 0 δριΓΙ αι δοίϊ, [ε- 
ϑυηέυγ οἱ ρῥτάϊοαδυηπί τηθϑπὶ ἀοοσίγίδηι." γ οὗ- 
βείνο ὕδμαϊ ἐο"θ 1:6 Ὑ7Ὰ8 δἦδο υϑοα Ὀγ 1π6 296 108 ἴ0 ίρ- 
εἰδν οἰοφιθηςθ, απ (ἢ δΥ τοέοσ (0 1 (ον. 18,1. Βυὲ {818 
Ἱπ ογργοίδι ὁπ, ΠΟΎΘΥΘΓ ᾿θαγηοά, 8 {πἰριὰ δηά ἕαγ- 
ἐθίομ θά, δῃᾷ ψυῖδ υπϑυ! 16 το (Π6 ρἰδίη δηά ρβορυ- 
ἴδ ΡΒγαθθοίορυ οἵ οὔὖγ Ενδηρεἰ 5. 

18. ὄφεις ἀροῦσι. [Ιΐ 18 βιιγρτειϑίηρ {(μ8ΐζ, 1η (ἢ6 ἴη- 
ἑογργοίδἝξοη οἱ ἐἶνθ86 μ᾽ δίη νογάβ, ἔπ θγο βου! ἤν 
Ὀθθι δὴγ ἀϊ! βδγθηςα οὗ ορ᾿ηίοη διποηρβί ἰδατηθα ΠΊΘΕ ; 
86816 οἵ ΨΠοΠΊ, 848 Γἴπ ον, Ηθυηδη, Κουςποῃ, Πογ- 
"πρ, δηὰ ἐογιηογῖὶυγ ΤΒδορηγ]δοῖ, ἐπίογργοὶ ἀροῦσι, 
εἀοείγον, Κεἰ, απεὲὶ ϑαῃθυϑηον ἄοθβ ποῖ νϑηίιγα ἴθ 
ρῖνα δὴ ορίηίοῆη. Βεῖ {Π6 ρῆγαβο ὄφεις αἴρειν ἰ8 ἃ ἔοτ- 
τ. .118 ἀρργορτίαιθα ἐοὸ (ἢ 8 βυιδ)εςοΐ, δΔηα 5ριη ες ἐθ 
ἕαΐο ἩΡ Ῥοιδοηοδϑ δθγρομίδ ἐμ ἐπεὶ λαπάδ. “ἢ 
(αἴθ. 48 ἰος. αῇξδβοι. 2. (οἰτοὰ Ὀγ εἰ8.) καὶ τὰς 
ἐχίδνας δ᾽ ἐστὶν ἰδεῖν τηνικαῦτα, μηδ᾽ εἰ ταῖς χερσὶν ἀνελό- 
μένος βαστάξοις δακνούσαφ. 18 Β66ΙῺ8 ἴο ἤᾶγο Ὀδθη 
1η παῖ αὔθ 8 σοημηοη ἐδϑὶ οὐ βυρεογηϑίιγαὶ ρον οΓ. 
Τῆυ8 ψ6 δηα (δῖ ψ ἤθη δι. Ῥαμὰΐ (45 τόσογαθε ΜῈ 
Αοίβ 28, δ.) βῇοοκ οδ΄ {86 νἹΡογ, δῃὰ ϑιιβίδι ηϑα Βὸ 
δυσί, (Π6 ΜοΙ ΘΠ 5 ᾿πηπηεαϊδίοὶΥ θα] ἃ εἰδι ἢ 'νδ8 ἃ 
ροά. Αὐἰ{δα6 34Ππ16 {{π|6, Π6ΓΘ 15 ὯΟ γϑᾶβοῃ ἐο ἀοιδὲ 
Ὀυΐ (ἢδι τ[ἢ16 Ρονγογ, 80 Δ πγοὰ θγΥ 186 νυΐϊρατ, νγαβ 
50 ΘΠ] 0165 ργοίοπαθά ἰο ὈΥ ᾿πηροβίοτθ, 8η4 βολ6- 
εἰπιο8 δοαιγοα Ὀγ (6 ᾿ησδηϊξδι!οη8, ΟΥΓ ΟΥΠΟΣ δεί- 
δ] ἀσνίοοθβ, οὗ Ἰυρρίοιβ"", ἄς. Τὸ {8 ρυζροβα 

Ἐ 80 7] 15 Ῥαυ]ιδ, 1, 15. εἰἰϊοὰ Ὁγ Υοίβ. [Ι͂ἢ οἱγοιμαίογες αυὶ 
δοῦρα οἰτουμὰ ἔδγιηΐ, οἴ ργτοροηυπῖ, ἄς. διοῖ ἀγα δὶ {Π6 ῥτγθ- 
Βοηΐ {{π|| ἔγεᾳιρηΐ ἰῃ (6 Εδδῖ, δηὰ ἔγοηι Πγοπ 8 γοοθηΐ Τυανοὶβ 
ἱπῖο ΤΙ͂ΡΟΙ,, ρ. 11, νὰ Ἰδᾶγῃ, “(δὶ [Π6 ρονοῦ οὗ ἐαζίηρ ὉρΡ 86ῖ- 
ῬΘηΐΒ δηα βοογρίοῃβ ἰ8 δυρροβοὰ ἴο σοπϑιίυία ἃ Μαγρβοοαί." ΥὙεὶ 
ὙΠ [5 {15 θυϊ δῇ Ἰηναιοη οὗ τῃ6 Αροβίο]!ς ρθ ὈῪ οταίιυ ἰπι- 
Ῥοβίουβ, οἵ ἱησδηΐδίοτβ.: Διί ἃ}} δνϑηΐβ, [ἤθγε 18 πὸ ἑουπάδιίοη ἴον 
{πὸ ορίηϊοη οὗ Ῥδυ]ιβ, (Πα βοπὶς οὗὨ (ἢ6 ργὶπιεῖνο ΟΠ γ βιϊδη5. υπ- 
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Υ εἰϑξοί Β88 ἃ στοδῖ δϑυμάδηςε οὗ φυοξαϊίσῃβ, ΒΟ ἢ 
ἔγοπι {86 (ἰλ5581.4] δηὰ 6 ΒΑΌΒΙΏΣΟΔΙ] ΓΙ ΘΓΒ: ΘΧ. 
στ. ΝΡ. Ἑοϊορ. 4, 24. “ Οεοϊάοί οἱ δεγρθΏ8, εἱ [4}- 
ἰαχ Βοῦρα νϑῶφθης οοοϊάοι." ΚΝ]. 8,71. “Ἐγισίαν 1ῃ 
ΡΓΔΓΒ σΔη(ΔΒ 60 ΣΡ  δηροΐ8." Ονιά. Μοῖ, 7, 
4208. ““Ψιροτοαδ ΓΌΒΙΡΟ νϑερῖ8 εἰ σα ἔδλυοοβ.ἢ 
Αμηοε. 4,1, 25. “« (δγιηῖηο αἱ: ] δηΐ δυγυρί8 ἐλ θυ 
δῆριιοδ," Δπά ἀς Μαεαΐσαηι. Βδςοίοὶ, 850. “Νοα πιδ- 
ἀϊθ Μαδγδὶς βησδυπίυῦγ Τσδηθδοθ δηρδ8." Ἐογϑβί. 
Ἐροά. 17, 99. ““(δρυίαιθ Μαγβα Ἃ59}}106 Ὠφηϊα." 
Νειβεϑίδη. Ἐκ]. 4. “" (δηίαν:ϊ, ΄φυοά 1,8. ἐἱπποῦ, ᾳὰο 
Τα ΡΣ δηρι!8." ἔχπισδη. 6, 488. ““(ὐοἰἸάο8 ἢϊς 6χ- 
ΡΙΙσαὶ οτὔρθβ, Τπαὰθ Ῥγυϊηοθο οοΐυθοῦ ἀϊδίομαϊίως 
δῖνο, νΙρογαὶ οοουηΐ ἀυγυρίο σογροόοσα ποά!." [λις!- 
115. “Μάαγϑι σοϊρος Πιβϑίθπες οαπίι, νϑθᾶδ οὗτη 
οχίοπάοσι οτηηδ8." Ρ]αΐο Εμιγά. Ρ. 90]. Ε. καὶ μὲν 
τῶν ἐπωδῶν τέχνη ἔχεων τε καὶ φΦαλαγγέων καὶ σκορπίων 
καὶ τῶν ἄλλων θερίων τε καὶ νόσων κλήσιρ ἐστὶ. ᾿λεμο.- 
Ὠϑθιι8, 8, ἢ. 84. Ε. παρὰ πολίτου ἐμοῦ πιστευθέντος τήν 
τῆς οὐγύπτου ἀρχὴν" οὗτος καταδίκασεν τίνας γενέσθαι 
θηρίων βορὰν κακούργους εὑρεθέντας, καὶ ἔδει αὐτοὺς ἅἄποισι 
τοῖς ϑώοις ληθῆναι, καὶ μετ᾽ εὐ πολὺ παροιβληθέντες 
πελωρίοις καὶ ἀγριωτάτοις ϑώοις τοῖς ἀσπίσι δηχθέντες 
οὐδὲν ἔπαθον. -]1 τηϑί δαά, ἐἢαΐ ἴῃ ἰἢ6 ἐογει δ ὄφεις 
αἴρειν τηαδί Ὀ6 ιιπἀοτειοοά ἄλυπως, 88 ἴῃ ϑοχί. Επε- 
ΡΙΓ. Εγρο!. Ρ. 17. (εἰϊεα Ὀγ Βιήκ!εν,) ψνῆο 16 }}5 
τ:5 οὗ 0Πη6 1.γ8186, γῆ. σου] ἴδκα [41 δὴ οὔπςα οὗ 
πειίοςκ, ἄλυπως, ἀκινδύνως, 8385 ΒΕ γε. τσ τῆι! 
ΒΆΓΦΡὮΓΑΒΕΒ, ἀροῦσιν ἐν χεῷὶ ἀκινδύνως. ΟΥ (48 Κυ!- 
ποδὶ βιιρροδίβ) γα τοντϑὶ ΒιρΡν ἤτοι [η6 ἐοΠ οὐ της; 
τνοτάβ, καὶ οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψουσι, ψὮϊοΒ, Ὠονόψογ, 
966 1Ὼ8 β8οιθον αι Παῖθῆ. [Ἃ|ἢ θανάσιμόν τι βΒυρδι 

ἀοτειοοά {86 τί οἵ ἀθρείνίπρ βογρθῃίβ οὗ (ποὶγ ποχίοιιβ ρόνεσ ὈΥῪ 
ἰποδηίαίίοθ. Φ80]1 68 (δ Ι, ἘΣ ΟΙΘΡῚ οδρ. 28.) βᾶγβ (δὶ Ῥγιδὰ- 
δοταϑ οουἹὰ ἀο {Π||8. 566 Βοοϊατγί. ΗΠ θγοζοῖο, ραγὶ 3. ἸἰΡ. 8. οδρ. 6. 
δ σοτηράγο Ῥεδ τ ἤ8, 4, 5; δῃὰ Εςοϊθβ. 10,11. Βυὲ 1 δδδεϑηΐ ἴὸ 
Ὧν. θοάδάν!ἀρε ἐΝαΐ ἐλὲδ ρόονγον ννὰβ Ἔχογία υἱβουΐ ΔΩΥ ϑυοῖ ἀγιὶ- 
σα, δπὰ ἱποϊυάδθαὰ (85 ἴῃ ἴῃ6 οδδθ οἵ Ῥαυ], Αςἰβ 48, 8---5.} ἂπ 
ΒΌΪΠΥ ἴο ποαὶ [ῃ6 πιοβέ ἀδηρθγουβ νουπμάὰβ ρσίνεη Ὀγ (ἴ6 Ὀἷῖ6 οὗ 
[Π6 πιοϑὲ ποχίουβ δηΐπ18]5. 
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Φαρμακὸν, νι οἷϊ 18. 5:00] 16 ἃ ἴῃ τηδῃ βϑᾶσοβ ΓΟ 
δ βέῃ ὈγΥ Κγρᾷα, Ραϊβῖγοι, Μαηέπδ ἐμὴ εἰδνεία. 
ΤΙΘ σοπογαὶ β6η86 οὗ [Π6 ραββᾶρθ 15 {π8 ἰαΔ4 ἄοψῃ 
ΌΥ Κυΐϊποοῖ: “Ε68 πιηαχὶ πὸ δγάυ88, σἰπὶ Ῥογίσαϊο 
σοη)πποίδ8, [6] 10] δα σοα888 δυο! ρ 618; κἄν θανάσιμον 
κι τ᾿ Δ. οπμηϊποαυδ 5υπ|π|8 οἴ ρΓΟΒΘΉΓ8811Ὶ8 νι ΡΘΓΙ- 
ουἷα, ἰπ 4ὰε νεπ ϑ.185, [6] 1οἰΐο ὄνδάθί8. ὅϑθσπιο δϑὶ 
ἀς 6ο, φυὸδά ἀἰβοῖρ}} ργορίογ το] ρίοηΐβ Οἢ γι ϑυϊδῃε 
ΡΓοραρϑῦ ῃοπὶ ρΘΓΡΘΒ8ΈΓΙ, οἱ αιοά ε)υβάοπι ργοπιο- 
νοηάδ᾽ οαυ888 ἰΔοίΌΣΙ Θϑβθηΐ, βδῖνθ, 46 νἱΐξ ρϑγι υ] 15, 
48 βροηΐθ, οἴ 1ηΥ}1], δ Ια ΓΙ, ἔδ  οἸ16 Γ ἰδπι θη βυρα- 
Ταΐυτγὶ οϑϑθηι." Μγ. ΒυΪΚΙΟΥ δ᾽ π} ΠΥ ὉΧρ] δἰ. μύας 
ΘΑΝΙΟΌΓ 43811Γ68 15 ἀ]56 1] 0165 ἰῃδι βαςῇ ἐπου!ά με {6 
ῬΟΝΘΓ πα οἰοδου οἵ 118 (Τοβρεὶ, 88 (ῃδ᾽ πὸ ρτο- 
Τηοί 8 πα Ρῥγοίξβογβ οὗ 1ἴ βἰουϊὰ Ὀ6 δὺϊ8 ἰο βυγ- 
τηουηΐ, 8ηΠ ρ]οΓ οὐ Υ (ο ἐγ υπηρὶὶ ονογ, {Π6 ρστοαδίαϑὶ 
ορροβιτἰοῃ {Π6Ὺ οουϊά ροββίθ]ν πιεοῖ σι ἔγοπι {ΠΕ ]γ 
ταοϑέ νϑῃοπιοῦβ 8Πη64 τη] ζηδηΐς δάνογβαγίοβ. [δὲ 
(18. 18 [Π6 πηϑδηϊηρ ἤαΓΘ 18 αν ἀδηΐ ἔγοπι [Κα 10, 
19. Ἰδοὺ, δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πάτειν ἑπάνα 
ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πάσαν τὴν δύναμιν τοῦ 
ἐχθροῦ" καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ. ΟὐΟπιρᾶγα αἶ5ο 
138.ὄ 11, 4--9. (ΒυϊκΚ| εν.) Μκν. Βυϊ κίον τηῖρῆς Πᾶνα 
τοΓ6 Δρροϑιίεϊυ οἰϊδὰ (ῃ6 ψογβ οὗ {πΠ6 Ῥβαίτηϊβὲ (01, 
13.) ἰο ψῃοἢ ΤΠΟΓΘ 866 Π|8 4 ἀϊγθοΐ 8]] 80. ἴῃ 1ἢ}15 
ρϑβϑαρε οὗ [Κ6: ““ἼἜποιι βῃ4]} ἰγθδὰ ὕροῦ 6 ]ἰοπ 
δὴ δαάογ: (ἢ6 γοιηρ ἰοῦ δηά {6 ἐἰδθρο 8[18}Ὲ 
(ἴσα ἐτααρὶα ππάονὺ ἔδοι." 1 στγαηΐ (παὶ (6 ραββαρθ 
οἵ Τα παν Ὀ6 ἔκοη ἤρσυγαξνεοεϊγ, [ὉΣ 80, ἰξ 566 Π}8, 
"πιδέ τῃο86 οὗ {6 Ῥβαϊπηιϑὶ δηὰ [1βαϊδῆἢ. Νοί 80, 
μονονοσ, ([ ἀρρεθῃθη,) ἐλὶ5 ραδδασο οἵ Μϑ2τκ, νῃϊοἢ 
18 ποὲ οὔδ οἵ ροδί!ο ᾿ΠΠΔΡΌΓΥ, δηὰ 18 ἴ00 τη οἷν 
Αια ἴο δάπς οὗ {πὶ τηοάδ οὗὨ ἱηἰογρτγοίδείοη. 

ἤβεεῖδος, ἃ8 ΜῈ τηυδί 1ΓΘΥΓΡγοῖ δοηθ ρογοηβ οὗἉ (6 
ραββᾶρε 'π (6 μήψεοίοαί Β6η56, ἔῸΓ Ἰηβίδησθ, [Π0868 
ψ ΐοἢ γοίαΐθ ἴο οδϑίϊηρ οὐἱ ἀ6ν118, Πϑα]ηρ ἀδηρογοιι8 
ἀἰϊἰδϑογάοιθ, δηά (485 1 {π|ηΚ) βροακίιὴςρ στ πον 
τοηραο68, ἃ ψουϊά βυγ ον ΡῈ Παγβῇ ἰο ηίεγργοὶ {ἢ6 
τοιηδιηϊηρ οἶδιι568 (ὄφεις ἀροῦσι" κἀν θανάσιμόν τι πίω- 
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σιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψει) ἤρυγαί νον". Ιπάροροά, 1 
ταιιϑί ἀδργθοδῖα [ἢ 6 ἰγγονογοηῖΐ βρί γι ἴοο τηδηϊδβὲ ἴῃ 
(Π6 ἱπιογργείδιίοηβ οὐ βοιηβθ σϑοθηΐ (ομτηθηΐξδίογβ, 
Ὑὔο ρᾶγε ἀονῃ {Π6 5ο[1ἀ τπηρδηϊηρ, δηά ετρίαϊπ ατοαν 
1ῃ6 τοὰὶ ἱρογὶ οὗ (18 προγίδης ραββαῦθ. ΤΤἢι8, 
ἴον ἰῃβίδηςο, ἃ γθοοθηΐ (οιηιηθηϊδίοσ, οὐ ἢῸ πηϑδῃ οἵ - 
ἄδγ, ἱπίογργοίβ (88 ρᾶββαρὸ: “" Μιγιἢσὰ ορί τυ] δθογ, 
ΔΌΧΙΠ πὶ τηθιπὶ Ὠυηαιδιη. νΟῦ]8 ἀθοσιῖ, {6]1ς881π|οὸ 
ΒΌΘΟΘΒΒΙ τη6 81 ἀΟΟἰΓΙ Δ ργοΟραρΆ 0118. Ηξοο ποῖίο 
ὉΠ ΠΙν6ΓΒ88]18 ΘΧΘΙΏΡ]18 Βραοοίδ ογθυ8 δὰ νίνυπη δάυτῃ- 
Ὀτγαΐδ οβϑί, πθαὰβ δαάθὸ βίηριΐα Πὲπ118 ργθιμθηάα βιηΐ, 
1ἴα, υἱ ἀδπιοηβίγοείας απδηάο ἢ οἵ αυοιηοάο ὃ 1 αὐ- 
ηϊέ (Πα 6 ἅγθ ηοΐ ὁ ΘΟΠΗΠ6 ΟἿΓ νἱδὺν ἴο {ἢ 656 83ρ6- 
ΟἿδ] σ8868 οἵ ρῥγοίθοϊίοῃ, ὅσα. γεί 1 πιιδί 50ΓΘ ΠΟΥ ΒΥ 
σοηίθηά, {π8ι [Π6 ψΟΓΙαΒ ΠΡ ΙΥ 8 Ῥγοπιῖβο οὗ πίγαρσιε- 
ἴομς δῃὰ διρεγπαΐμγαῖ ρτοϊεοίοη δρϑίηϑι 411 Θῃθηγΐ69, 
Δ ηἀ κυρροτγί ππάρϑγ Αἱ] ορϑβίδοϊθβ ἰο [ἢ6 ργοραραϑίίοῃ 
οἵ [Π6 (ἀοβρεὶ. Απῃηά {[|8 {π6 δογρίυγο (εχ. στ. Αςίϑ8 
98, 8.) δῃιά {8Π6 τεσογάβ οὗ δος  6β᾽ Αβέ16 8] ΠΙΒΙΟΥΥ ΘΏΔΌ]6 
18 ἴ0 ῥγονθ τοας φγαπέεα ὈΥ [Π6 ΑἸπιρῃν το ἴδ6 
ἢτβὶ Ῥιθδσοθοῦβ οἵ 1ῃἢ6 (ὐοβρεὶ δηά {6 ρῥγιηϊνα 
ΟὨἢ γι βείδηβ. ὅ66 (6 νδίυδθ!]α ἡοία8. οὗ ατγοί8 δηᾶ 
16 Πιββογίδίίοη οὗ ΠΙΌΥ, τη6 ἔοσιηοσ οὐ ψῆοπὶ 
σοηταπάβ, (θυ 1 τη οἡ ργθοδσγίουβ ρσοιηά5,) {Πδξ 
(ῃ6 σοηῃνογβίοη οὐὁὨ Ὀάγθᾶγοιβ Πδίίοηϑ ἴπθ686 αἱνὶηθ 
ἢι6]ρ85 πηᾶὰγ ψεὲ Ὀς ἐχρϑοίϊθά, δηά 848 : “ διυπὲ Θη πὰ 
ἀμεταμέλητα τοῦ Θεοῦ δώρα, Άοπι. 11, 20. δεά πο5, 
συ) γοὶ οὐρα δϑί ἰῃ ποδίγὰ Ἰρηδνίἃ δυΐ ἀπ ἀοπιϊὰ, 
14 βοϊϑιηυβ ἰῃ απ γο) ογα.᾽ἢ 

19. ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανὸν. ΝοΙν  Πϑίδηάαϊηρσ {6 
βη6- Βρυῃ ἀγριπιϑηίδίοηβ οἵ (ἢ6 δοορρίῖοδὶ δοἢοοὶ ἴῃ 
Οδειδην, ἰἴ 15 ρἰδίη Ὀγ (Π686 ψογάβ, Πα ον ϑανὶ- 
ΟἿΓ βοθηάρά 1ἢ ἃ νἱ81:0 ]6 τηϑῆηθσ, δηά ἴῃ (Π6 ῥγο- 
8606 ΟΥ̓ Π΄5 Π)΄5Ο1 0168; ΜΠΘΙΠΘΓ, (88 ΒΟΠῚ6 84γ,) ψ ἢ 

τ (οῃείἀοείηρ ἴο αὶ ἀσρτοοδ οὗ ουτβαά τοβησιηδοῖ [π6 ατὶ οὗ 
Ροϊβοηΐηρ; νγ88 ὈΥ [{ϊ8 [π6 Ὀσουρῆϊ, 88 νι 6}} 88 μονν [γα ΘΏΥ οχ- 
δουϊοη νγ88 ἀοηδ ὈΥ͂ Εἰσίηρ Ροΐβοῃ ἴο σοηἀδιηποα ρϑυβοῦβ ἴῃ τῃ6 
δε δηὰ σοιυμπίτυ ἴῃ ψὨοὮ τἴθ6 ΑΡροβίϊββ ᾿ἰνεά, βυιςῖ ἃ ργοπιηῖίβα 88 
[816 νὰ }} ἀρρϑδγ πιοσὰ ᾿πηρογίδηϊ {86 γοδὰοσ σταϊρῆϊ δἱ ἤγεϊ δρ- 
Ργθμοηᾶ, (Βοαάγ!ἀρο.) 
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(πιο δηὰ ᾿ρἢ πἰηρ, οὐ ἱηγοϊνοά [κ ἃ οἰἶοπα δ,1 
ψοι]ὰ ἢοΐ νοηίαγα ἰο ἀδίογιηϊηθ. Τἤθγα ἃγα ἔνο 
Χο  ]ϑηὶ Ὠιββογίδι οἢΒ οὐ (ἢ15 5:16 οὗ (πα αιιοβίίοι, 
Ψ Ι ἢ ἄσδοσνα δἰζθηςίνα ρογυβαὶ, ὈῪ ὅθι] γ; {μ6 ἔγεί 
οηἐ 64, ὡεδιπι ΟΟΥ̓ΡΟΥῈ ραγὶέεν" αἶμα απ ἵπ οα- 
ἴμηι αδουπιρέωμπι 6646, αὐ αγριπιοηΐὶς ροδβοὶϊέ ρῥγοϑαγὶ 
4ε ἀϊσπὶς ἢ Ἐχίδη. 1708. 4. ὩΤῇθ βθοοῃά : 426 ο0- 
»ογε Ολγιβέξ ρίονγίβοαίο, ἘπΔηρ. 1808.4. ΑἾδο, ἃ 
νοῚῪ ἰοαγηρά 'Γγαςῖ οἵ Οτοβρδςοΐ, θη 164, ϑυζοσε ἴο- 
οοσι Ν. Τ. αὐ αἀδοοηδηι Οἠγδεἐξ ἴῃ οαἰιη δρεοοέπη»- 
ἐέμηι. “θη ς, 179,4. Ρ. 11. ἔγοται ψν οἢ Καυϊηοαὶ ᾿ηβοσίς 
{π6 ξο]]οσνιης οχίγαοξ : “5᾽Ὶ ἰοσοβ οἴγηθβ ἃ Ν, Τ. [-- 
Ἀγ Το]! δοΐοβ δι ἀϊοϑὸ 1ηΐῸΓ 86 σοι ρᾶγδιηυ8, ἀθρτγο- 
Βαηάϊηγὰ 4] ἰιἰδίογίςαπι ἀ6 “Ζ681 1η οοὐἴππι δάβοθηβι 
Παιγαϊοηθπὶ ὩΟη Τορ  γἰγὶ δὶ ἀρὰ 1ὰσᾶπὶ ἰδηζὰμι, 
δίαιο (81 αυϊάθαι σεηυηδ δαηΐ ροβίγοιηα Ενδηροὶ 
Ματγοὶ σουητημθηίαγα) ἀρυα Μδτγοὰπι. Αἰίδιηθη Ὁ] 26- 
8.1.8 1ρΡ86, ἰα5ί6 Φοἤδηηθ, οὐ δηΐ6 τηογέδῃ, ἰππὶ ροεξ 
ΓΟΒΌΓΓΘΟΙ ΟΠ ΘΠ 8ι14Π|, Ὀγηη14[, ΔΒΟΘΏΒΙΓΟ 86 
6886 10 σοἶυπὶ οἴ γανθυβυσιυτ δὸ, τηἀδ6 (ᾳυοὰ 1{|4πὶ᾿ 
φύσιν θειότεραν, ᾳυδῆι “Φοπαπηθδ 1111 {0} ἀεβοθη- 
ἀογιῖ.-- Ὁ] Ραίγυβ οἱ Ῥδυ]ὰβ ρυθδ]οὰ ἀοουαογαηῖ, .6- 
βπι ροβὶ γοϑυσγθοίίοηθπι ττοσξὶ ὁθηποχίαπι δυὰ ἢ! 
1686, 864 ὁ βαρυΐοτο σα 118396 1η νἱΐδηι εοἰθγηδιλ ΔμΓ8»- 
ἴασαι, οαηἀοιηηιιθ 6χ ἢδο ἰεγγὰ ργοΐδοϊυμι 6886 1 
ςοἴυμῃ, δ 101 βυιπηηᾶ τηΔ]βίδία οἱ ρ]ογιἃ σοηάθοογα- 
ἴυπι, δα ραίγὶα ἀεοχίγαπι σοηβδαϊβ86. (Αοῖβ 4, 82. ἢ 
1 Ῥεῖ}. 8, 18 βεᾳᾳῳ. Ερῆἢ. 4, 10. Ηδφθτ. 9, 21. 6, 19, 
20. 9,12. 1 Τίπι. 8,16, εἰς.) Ηἰ5 4] Ῥαυϊυβ δα ἀϊάϊε, 
σοίρυβ (ἢ γιδί!, ᾳυοά ροϑὲ τεβυγγθοῦομοπι νογὲ δι- 
ΠΙΒΗΠΠῚ σΟΥΡ 18 τηΔη81586 ΑΡΟΒΙΟΪ δάδραοϊι ὨΟΏ 80- 
Ια, 364 ἱδοΐι οἰ οἄἀοςίὶ ηονογδηί, 14πὶ ἸτηοΓία]6 
6886, οοδἰαβίβ ἃ ϑριγ 6. 6] Ηδ ὠμημιι Ργεα!ϊο- 

4 «ἐ Ο(Ἰἰγουγηδιδὰ ηυδὶ ἢ σα απ δὲ οτερίαβ, πιὰ ]ὸ το] Π|8, χυὰπι 
ΔΡυὰ νοβ δεβϑθνθῦαγα ἀθ ἔογηυ δ Ῥγοσυ! βοϊθης." Τεαγίι}}, Αροΐϊος. 
ον Ὥνε ΓΟ] σπίηρ; βαυχϑοῖσθο τεπιαρὶς 1 δὰ ᾿πἀθυιεῦ (0 Ὦτγ. δεππίηρ8 
8. Ὀοδάγιάψει “1 τῶδ πϑθ οἱ ΠΟΤ ὈΌρΟΣ οὖν [ογὰ δηοαϊὰ 8ε- 
ϑοθῃά (ο Ηδανεφῃ ἴῃ {6 δἰ σα δἰ8 Αροβι]θβ, δα (πδὲ μα δδουϊαὰ 
τίδα ἕγοταῃ ἴΠ9 ἀεβδα ἴῃ (ῃϑῖγ εἰρῃῖ : ἴον ἢ18 τεδυσγεοιοῃ τᾶϑ ργονοὰ 
σῇσι ΤπΟΥ δα ἢΐπη αἰϊνα ἴδεν 818 ραβείσῃ ; δὺς {πΠ6Ὺ οουκὶ μοὶ 866 
πηι ἰῃ ἤθάνθῃ ἢ] 6 ἰΠογ σοηεἰπαοα ὕροῦ Θδειἢ, 
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(ἰοδθθ, οἱ Ῥείσι Ῥδυμαιτό ἀδθδσιίουθθ θη 6 οοὐνδηΐιης 
οὐ 1υυνόδο. ἡλεγαίδοβο (6 ΟΝ ΓΒΕ υἱνὶ τρία ἰῃ. οθδ- 
Ιὰπ|, 1} Νοαμὸ ἰδ Αροβίοι [πδβίογίοσυ 1{Πλπ|4 
ἀῤαλύήψεωας εἰγουμηδίδλιϊδβ Ἀλι ἀ οὐ θ05 γα] Ἰσείοτιπις 
8.118 βιυἀϊοβὶὶθ ἱποΌΪσαγο σορδυδνογαπέ, κ) ἔοίυδ 
16 βϑθἀδιιϊὸ ἀροτὰ βοϊουδηΐ, υὐ ἀἰδοῖρυ!δ ροιβυδαγοηΐ, 
Ομεϊρέμηιν οδαάϊοπεῖδο, αιδπὶ ὈΔΕΓῚ ῥσαβιί οτζαί, ΡΓε- 
ἜΤ στίᾶ886 Ἰοῃμὸ τηαχίπηδ,. Ποδίτυσαις οδρίσαα. 
Αἰναρ αν τὐὰα οι "Ὁ ΒοῦΣ ἔδμοϊαία ποῦ ζο 
ΟΥ̓ ἸΘΏΔεγΒΙ , δοιὶ τα] οοίαϊα οἰΐδι ρμαιϊιίήοτε ἐδηίῶ,. 
αὖ ΤΊΔΙΟΣΙ σΟρΊ ΔΙῚ ΟΠ Ροϑϑιῖΐῖ ; ΠΟΙ ΠῚ Θεὲπὰ 6586 
Ποιχίπιπ, ρὲ αν Ὠΐ5. ςοἸδηάπτη, Θοο θδίθα θὰ οαμαυΐ 
υπίου αἸιδἀειηηπα γθοίογοπι οἱ ἀοίδηβογοζη, 8ριΓ1- 
{πα πὰ Ὀοηοσαπιὶι ἰαγριζοίθη ΠῚ ΠΟΘ ἰβοϊτη 10... 
ομϊογιπὶ 5πογιτα ἀραα μαίγοι ρβίσαπτῃ ἱπαυΐροα- 
εἰβϑιπηι τ, δία! }ΙΟΘΠΣ ΡΥ 18 41:15 ΟἸ ἢ 705 :51π|ὸ 
ἀἰπευιθαξιγατα. 176 815 απύδτα οὐπηὶρ ας ΔΙΡΟΒΟΙ: αἱ]: 
βαηίος βἠοσιθγθο ΟΠ γιϑε δ ΠΌ8, ράγίίπι, υὖ ἢ: ἐδηξὶ τη8- 
Ρἰδβίγι δ ἀοσίογί58, δά βυμηηαι ρἱογι ἐδϑι σίυπι. 
ανθοί!, δυοιογιϊαίε οὸ ΤηδΡῚΘ ΓΟΥΘΓΟΓΘΗΓΌΓ, ραγέίϊζη, 
ιἰὖ δἰδογιὰβ Ἰηϑιδίογθης νοϑΕ! 118 ἀϊ615, 41] ὨΟῺ δοὶ πὶ 
οχθιρὶ!, ΄σῦο πορὶβ ῥεῖν, Ἔχοο θπεᾶ, 56α οἰίδι 
Ρεθηποῦιπι, 416 οσμδεομίι8 εϑί, ρα πιθ, δά 
8.125 νἱγί 18 1) αἰἰοπθτὴ οοὺ5 ἱῃοιίαγοῖ, ραγί την οὲ 
386 πὶ δίας αΘιιοϊαίη βαδπὶ 1Π 14]1 81:8 σωτηρίας 
ἀρχηγῷ, ἀιθπὶ ρμαΐθ σύνθρονον βυϊτ 6596 νοϊυἱέ, Ά1- 
Ὠλιβδίσηὸ σΟΙ] οί.) 8850, ρἰθηϊὰβ 1π|ο0  Πσογοπῖ. ἔῃ. 
[ΗΒ βυβρβιίιίοστο Αροβίοϊ!, 12 Ὠ18 βυθδίδίοτθ, πᾶς ποΐβ 

ΣΝ ἐδ ων, ἕβε Ῥῆισαξο ἀμαφέρεσὸ τηϊεϑέ 56 ἀ εσθαι εἷς τὸρ 
οὐροινὰν ἷ8 αἶδοὸ Θιπρίογοα Ὧγ ἰδ δορί. ὅ06 ὦ Κορ. 
ῷ.Σ, 8. ὅ, 9,.}1. βίταρί 48,.90. 40, 16. 1 Μδοο. 9), 68. 
γγεἰβϑίθιῃ σοι ράγΓο8Β ὨΙΠΊΘΓΟΙΒ ρ888ρ6 8 ἴτοπὶ {}}6 
ΟἸαββϑιοδὶ δηὰ Πρ ηῖςα] ψυτὶθ γ5, οὐ ψῃϊοῇ {Π6 [0]- 
[ονηρ ἅτ ἴΠ6 τηοϑί ἂρροϑίίθ. ἊΑγίθιαοσ. 4., 74. 
Πλούταρχος εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβαίνειν ὑπὸ τοῦ ἑρμιοῦ 
ἀγόμενος ἐδόκει, καὶ τῇ ἐπιοῦσῃ ὄναρ ὑπεκρίνατο τις αὐτῷ 
τὸν ὄνειρον, καὶ ἔφη, μακάριον ἔσεσθαι αὐτὸν, καὶ τοῦτο 
εἶναι τὸ εἰς τὸν οὐρανὸν αὐτὸν ἀναβαίνειν τὴν ὑπερβάλλου- 
σαν εὐδαιμονίαν. Ῥᾶι8. [,Δοοη. 18. Διόνυσον---ἐς οὐρα- 



160 δΤ. ΜΑΆΚ, ΟΗΑΡ. ΧΥῚ. 

νὸν ἐστὶν ἑρμῆς φέρων' ἀθηνᾶ δὲ ἄγουσα Ἣ ρακλέα συνοική- 
σοντα ἀπὸ τούτου θεοῖς. ΑὨΩ 19. κομέξουσι δ᾽ ἐς οὐρανὸν 
γάκινθον' Ἣρακλης---ἀγόμενος ἐς οὐρανὸν. ΡΪιιΐί. Ῥεϊο- 
Ρἱά. ν. 297. Β. κάτθανε, εἶπεν, Διαγόρα. Οὐκ εἰς τὸν 
ὄλυμπον ἀναβήση. ῬΆὨΙΠΪΐΟ ἀ6 νι Μοεῖϑβ. Τ΄. 4. Ρ. 179, 
ὅ. ἤδη γὰρ ἀναλαμβανόμενος κι τ. Ῥ.« 008. Αηϊ. 4, 8, 
48. νέφους αἰφνίδιου ὑπὲρ αὐτοῦ στάντος ἀφανίξεται κατὰ 
τίνος φάραγγος. ΡΙυΐ. Νιιη. Ρ. 60. Ρ. καὶ πρόκλος 
ἀνὴρ ἐπιφανὴς, διωμόσατο Ῥωμυλον ἱδεῖν εἰς οὐρανὸν σὺν 
τοῖς ὅπλοις ἀναφερόμενον, καὶ φωνῆς ἀκοῦσαι κελεύοντος 
αὐτὸν ὀνομάϑεσθαι κυρῖνον. 

19. ἐκάθισεν ἐκ δεξιών τοῦ Θεοῦ. ἴῃ ῬΒαϊπι 110. νοσ. 
1. 186 {Π18 Ῥγορῆθου σοῃσθγηϊηρ (γϑὲ : 716 Ζονά 
λαέδ, δαϊά μπίο ηῖν 1, ϑὲέ ἐδοιε αὐ πιψ γί σὴέ δλαπά, 
δος. δῖ. Μαγκ Ποῖα τδκο8 υ86 οἵ {Π6 ψογαβ8 οὗ {18 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ, ἴο βῆον τΠδὲ 1 8 ἢον [Ὁ}8||6ἀ ὈῪ “6 5808᾽8 
ΔϑοΘηϑῖ0οη,. ΤΠ6 88Π16 ΓΟΆΒΟΏ ἰδ ἴο ὃ6 ρίνθῃ ἔογ {18 
ΘΧργαβϑίοῃ ἰῃ [ἢ ο86 Οὔποσ ρίδοθβ οὗ (6 Ν. Τ. νἤσογα 
1. οσουγβ. (Μαγκ)δπά.) 

20. τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων 
σημείων, 1. 6. (848 Βοβοπη). [ηςΘΓΡΓαῖβ,) σοι τ ηρ᾽ 
186 Ὠινίης δυϊπογν οὗ {πΠ6 ἀοοσίτίηα ὈΥ πηγϑο ες. 
ἘῸΣ (ϑαγ8 6) [Β6Ὺ αἰ ἢοῖ ψογῖκ πηῖγδοὶθθ (δὲ τΠ6 
ἀοοσίτηθ βδῃου α Ὀ6 Ρο]ονοά, ἔογ ἐλαέ, (ανθὴ δα ἐῃοσα 
Ὀ6θ ΠΟ τη1γ8065,) βῖοοα ἤτγτῃ : θυΐ {δὲ 1 ταῖρῆϊ Ὀ6 
τονβά δηά Ἵοοηῆτνιηθά [Πδῖ [Π6 ργοροβϑα ἀοςίγηα, 1ἢ 

1861 ἴσι! 6, νγᾶ8 ἀἰν! οἷν σοπητηυπιοδίοα. ΤῊ6 ρ΄ ΓΑ56- 
ΟΪορΡΎ οἵ (16 ἡ ΠΟΘ νεῦβα 18 1Πυϑίγαίθα ὈΥ ἃ νεσὺ ἂρ- 
Ροϑιί6 ρββϑϑᾶρε οὗ Ρίυϊ. 23, 1108. ἢ. (οἰϊεα Ὀγ ὙΥ εἰ8.) 
φωνάς τίνας ἐρήμους πραγμάτων ἀποσπών, καὶ μέρη 
λόγων, καὶ σπαράγματα κωφὰ τοῦ βεβαιοῦντος καὶ συνερ- 
γοῦντος πρὸς νόησιν καὶ πίστιν ἕλκων. ὅδ66 ΗρΡγ. 4, 4. 
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ΨΈΚΒΕ 1. ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν. Τί ἰ5. ἴο 
6 οὐβογνοὰ {πδὲ ἐδ πιαὴψ ἃ ἤθιθ αἸβεϊηρα ϑηῃρά 
ἔτοῖη (6 ϑαῦ]οδί ουο- ψ68805. ἤζο τῆ656 πιαην 

, ΜΟΙ σδηποῖ, ΜΙ σοΥδιηΥ, 6 ἀοίοτιηϊποα. Ἵ}6 
(τη θηΐδίοτβ (βᾶγ8 Κοδσἢογ) ἀἰνέπαπέ ροέλμδ φιαῖπ 

,ϑετὶ οσογέϊᾳφμα αἰϊχιιά ἐδ ἐἰ5 ἀοβηϊμηπέ. [τ 15, ον- 
ἜΥ̓́ΘΓ, Δη ᾿πηρογίδηϊΐ ᾳφισϑίοῃ, ΜΠ θίμογ, διηοηρ ἐδδδε 
γιαηψ, λα τθδῃβ ἴο οἰ ἀθ Μαίμον δὰ Μασκ. 
τοί δηπ οὐ οῦβ (ὨἸηΚ μα ἄοθ5. Βιυῖ ἴΠογο ἰ8 γϑᾶ- 
80ὴ ἴο βι!ρροβ6 [δὶ [Π6 (σοβρεὶ οἵ Μαικ ψ88 ποΐ γεΐ 
ἴῃ θαίηρ : δπά ᾽6 νου] βοδγοαὶν (ἢπ15 ἀοϑιρηδίθ εἰ 
οἵ Μαίίῆανν, [ῸΓ ΤΏΔΗΥ ΓΘΆΒΟΠΒ; 8η4 ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ 51Πη66 
Μαίιμονν 8 ομ6 τών ἀπ᾽ ἄρχης αὐτόπτων. ΤἤοτΓο- 
ἔοτθ οἴμογβ, ἢ τόσα ργοῦΔὈΙΠΠγ, τοΐθυ ἐἢ6 ψογάβ 
ἴο (6 σοπῃροβιίῖοπ8 οὗ ρίοιβ δηά [Δ 1 ῬΘΓΒΟΉΒ, 
νυῖ ποῖ 80ΠΟΙ ΘΟ οηάονγοά τ (Π6 ὨΘΟΟΒβαγΥ 1η- 
ἰοτιοδῖοη. ὙΠ ποίμογ ὈΥ τῆ656 ψὸ 86 ἴο ιἱηἀογβίδηὰ 
ὙΠ΄ 6 οα] 6 (Π6 Αροστυρθαὶ (ἀοβρο8, ἴἰο θ6 β6θη 
1ῃὼ Βαῦτγιο. (οά. Αροογ. Ν. ΤῇὮὉΌ 45 Ὀθθη αἷβο της ἢ 
ἀεραῖθά : δυΐ 1 8668 ρϑηριδιν, δηα ψ ἢ τϑάβοη, 
ἀσίεογημηθὶ ἴῃ 16 περαέϊυθ. δὴ, Πονγονοι 19 ἃ 
4ιασϑίίοη οἵ βιιοῆ τπσογίδ!η ἀθίθγ ΔΈ ΟΏ, δη ἃ 18 80 
αἀποοπηροίρα ΜΠ πὴγΥ ρίδη, οὗ ογηλίηρ' αχαροίοαὶ δηά 
ΡἰΠ]οΪορίςοα] ποίῖθβ, [μδῖ 1 τηδὺ 6 }} ἀ 66 1116 τ ἈΠΡΊΠΕ 
ΔΏΥ ἔαΓΠΟΓ ἀροῦ ἰΐ, δηα Γαίδγι ΠΥ τοδάθγβ ἴο ο]6, 
γγνοϊῦ, Κοβθομθγ, δηά (6 δυΐῃοιβ ἔῆθῦα οἰζθά. 1 
ταῦδὲ ποί οί, ονονοσ, ἴο 80] οη {Ππ6 ἰυτηϊηουβ 
1Ππ8ιτϑίοηβ οὐ ΝΥ εἰ8. ““δίησθ, Βγ {ῃς6 ἀοοίτγ!ηα οἵ (Π6 
Οὐοβρεϊ, ἃ πιο Υ πιοσὰ] γονοϊαϊμοη δα ἰάθη ρμἰὰσα 

ΥΟΙ,. 11. ΟΜ 
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{Ὠτουρῃοιξ {πΠ6 ψῃοΐΘ Ὁηΐνογβα, 11 18 ἢοΐῖ ΒΌΓΡΓΙΒΙΠρ' 
{παὺ (Π6 πιῖηἀ 8 οὗ 4}1 5Βῃοι ! ἃ ᾶνθ θθθὴ ρονθγί Ὺ 
δχοῖϊδά, δῃὰ βγη ΒΕ} Υ ̓ ηἰθηΐ οἡ {ἢ}18 βιιῦ)οοῖ. Υ̓ΏΘηςΘ 
11 18 γθαϑοηδῦϊα ἴο βΌΡΡοβο, {πμαΐ πιοδέ ρβϑιβοῃβ ἔδ]ξ 
ἀδορὶν ἱπίογοϑίθα ἰῇ θη] γ68 γοϑροοίηρ τ 6 ρεγ- 
800,8 ἕοιη ψ ἤοῦ), δηι {6 παπποῦ ἴῃ ψ]ο ἢ, {ῃ6 ο]:- 
σίοῃ οὔ ρίηαίοα, δηὰ (ῃδὶ γιαῆν Δρρ]16α τΠοιηβοῖνο8 
ἴο 3880 {18 ΤΑ ΟΠ 8] ΟὈΓΙΟΒΙΕΥ ; 8}} οὗἩ νῇοπι, ἰη4666, 
Ῥτοΐδββϑα ἰο ἀδγῖνο {ἢ 6γ γο δ !0Π8 ἔγοτῃ (ἢ 6 (680 ΠἸΟῺῪ 
οὗ στϑαιθ!α ν][Π65868 ; ΒΟΠῚ6 {ΓὈ]Ὺ. 858 [86 ἴοι Ενδη- 
[6 ]1818; Ὀυϊ οΟἴἤοΙ8 [Ὰ]86}γ, οἰζπον {Πϑιηβοῖὶνοβ ἀ6- 
οοἰνθα ὈΥ δχοθϑδίνθ σγθ}}γ, οὐ ἀδοοινίηρ οΟἴ6Γ8 
Ὀγ δοιου8 παγγδίοηϑ. ( εἰ8.) ὍΠαῖα 18. δοπηα 8|- 
ΤΩΙ ΓΙ Υ ἴο {118 ραββᾶρθ 1π ἴῃ6 ρῥτγοίβοθ οὔ Ψψυδβίη ἴο 
ἢ18 ΗΒΙΟΓΥ : “τη πλ}0}} οχ οιηδη!9------τ6 8 Κο- 
ΤΩΔΏΔ8 ΟΤΘΟΟ ΡΕΘΓΟρΡΙΠΟΩῸΘ βογηοπ σοηί ἰβ8θηΐϊ," 
ὅδε. Αἶδβ8ο ἴῃ ἰῃαῖ οὗ Ῥβευάο-]βοογαίθα δα Πα ΠΟ, 
Ρ. 2. ὅσοι μενοῦν τοὺς προτρεπτίκους λόγους συγγράφουσι, 
κάλον ἔργον ἐπιχειροῦσιν. 

1. ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι. ϑοπια δηοίοηΐ [πέργ- 
ΓαίθΓβ, 88, ἴογ ἰηβίδηςθ, Ευςγπιβ ἀπὰ ΤΠοορῆν- 

δοΐί, ανθ, ψιπουΐ τϑϑβοη, δἰγθυί6α [0 ἐπιχείρησαν 
[Π6 86η86 οὗ “ αέέοηιρέ ποῖ [ὉΠ] ον α ΟΥ̓ Δοσοπρ]} }8ἢ- 
ταρηΐ οἵ [Π6 ρΡυΓροβα," δηά σοῃβϑαιθηΐὶ ᾿προγίδοιϊἊοη. 
ΒΑΡ 6] 48, ἤοννανογ, ψν}6}} ορβογνθά, [δὶ 1ῃ6 ψογὰ 
ΤΏΔΥ ἀδηοίο, 18{}γ, δἰζθιηρί εὐἱέῤοιέ οἴἶδοί (45 ἴῃ Αςῖβ8 
9, 290.); ΖαΪγ, δἰϊδπιρί το οἴδοῖ (48 'ῃ Ῥοϊυρ. δά 
4 Μδϑος. 8.)ς ϑάϊγ, οὗ εἤέεοί εὐἱέμοιιέ γοδρεοὲ ο αἱ- 
ἐεπιρέ, (ἃ8 ὮΘΓΘ, Δπα ἴῃ ΑοἰΒβ 19, 13.) οΥ, ἴο Βρθακ 1" 
Ῥἰαἴηογ ἰδήρσυδρα, ἐπεχείρησαν τηυϑὲ Ὀ6 [Δ Κ6η ρἰ6οη88- 

. εἰς! ]γ. [ἢ {Π18 νον οὗ {Π6 80])6οι Ῥαϊδίγοι, Κσθῦϑ, 
Μυρπίδα, 1μοσβπογ, δηᾶ οἰἤογβ, σοϊηςϊάθ, ψῃ0 ρἶνα 
ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ᾽ ΟΧϑιηρ 8. ΤῊ 8 Ἔνι 15. Δι ορίοἀ 4}80 
Ὀγ Βοβεῃι. ϑοβίθαβησγ, απὰ Κυϊηοεὶ. ΤἬΏΘΓΟ βθϑιϑ, 
ΠΟΥ Θν ΘΓ, 80ΠῚ6 8] ϑίοη ἴο [Π6 αγ'άἀμοιθηεθ5 οὗ βοὴ 8 

ΟΜΟΥΙΚ, οχϑουΐθα, 848 1 ΨΘΥΟ, ὕπασπο οοπαέι. δὸ Ηδο- 
βγοἢ. ΘΧΡ 818 ἐπ᾿ χειρεῖν ὈΥ τολμᾷν, “ἴ1ο νδῃηΐαγα Ὀροη.᾽ 
᾿Ανατάσσεσθαι ἰραιέοι ἔο 56ὲ ἐπ οΥ̓ἄδν, αγγαηρο, οοηη- 
»ο86, ΕΥΡΥ665 ἐπ υυγίξηρ. 

1. ποπληροφορημένων. ᾿Πληροφορέω ἰβΒ ἴγα ε"ϑ6ἀ πὶ 
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ἃ ἈθμΐοΥ 86η86. [Ι{ 18 ἀογίνοά ἔγοϊῃ πλήρης φορὰ, ἃ 
ἡ μἰἐ πιϑαδινθ, δ ἀθηοίαβ, “ ἴο ΠΣ ἃ [1] τηδᾶβυζγο, 
ΟἸΌΠΘΓ 88 ΔρΡ] δα ἰο ἃ δἠλὲρ εοπιρίοέοῖν ἰαίίθη, οὐ. ἃ ἔγ66 
ἴη γμϊ δεανηρ, ὅχο. αι! 50, ἴῃ {Π|6 ρᾶβϑίνθ, πληροφέῖσ- 
θαι 9 ση 65 ἴο παν {Π6 54119ᾳ Π]]6ἀ, δηΐ, τηθῖδρῇουῖ- 
ΟΔἢ γ, 88 δρρ θα ἴο {Π6 πηϊηα, πληροφορέω ἀδποίε8 ἔσ 
οὔεν ἃ γμἰἐ πιραδμνο ΟΥΓ αγρωπιοηέβ ἔο αἀποέἠον"; δῃὰ 
σοΟΠΒΘ]Θηγ, ἴῃ (6 Ρᾶββίνο, ““1ο 6 βυρρ] 6 νι] τἢ 
ΔΓΡαΠπΙοηῖ5. ΟΥ ῥιοὐΐβ, ἐο ὁθ ῥμεἰίψ ρογσιααεά." 80 
Βοῃ. 4,21. 14,5. Ὑν οἰβιίοίη, δῃὰ {π6 οἴπον ῬῃΠο]ο- 
δι5ῖ8, δάσο βανογαὶ ΘχδρΡ] 68. ϑδοσομαάϊΐν, δηὰ [689 
ΡΓΟΡΘΓΙΥ, (45 Π6Γ6,) 10 18 υδρά οὗἩἮ ἃ ἐλῤέηρ, δῃὰ {δι8 
ΟΟΙΏΘ68 ἴ0 Πηρ8ῃ γ85 οοπιργοδαΐα, σοτηρογ 851|8, ὦ 
ἐἠῆτηρ οογέαϊη, ἀπαοιδίοά. (ν εἰ58. 80}. Καϊῃ, Βο5.) 
ϑο 8458. Βοζα, (ὐδιηθιδαιυ8, ἀπά Ετγαβίηι8. ϑΟΠΊΘ, 
ΠΟΎΒΥΟΥ, 8ἃ5 1υὐπον, Ηρίπϑιιι5, Οοτριιβ, Ηδιη- 
τηοηα, Αδτοβοῖ, Μ|]], ἀηαὰ (διρθ6}}, σουηρᾶγο πλη- 
ροῷ. ψ! ἢ (πΠ6 Ηοῦτονν δ, δηα ρῖνο ἴ{ {Π6 8ἰρηϊῆς- 
σδίϊοη οὗ δυθηὶγο (Οὐ ρΌ6}} γοηάθγβ, εὐὐϊοῆ μαυδ 
δοθῆ αοοοπιρίϊδἠρά, πὰ ἀοίδηἀβ (18 νϑυβϑίοη ὉΥ 8 
ΨΘΤῪ ἰοηρ δηποίδίοῃ, ἐσιίο, ἸηΠἀ666,. ἀπ ᾿ΠηΒ.{Ἰ|6- 
εἰνό Ἐ, θαΐ ποέ, 1 {Π|ΠΚ, 88 ἴο {{||5 ροϊηΐ, σοηνίποϊηρ. 
“1 18 οηΪγ οὗἉ ἐξίηρς (οῦβογνθβ ἢ6) (δὶ ψὸ σᾶπ ΒΆΥ, 
{ΠΟΥ ἃΓΘ ρογίογμηθα, δηά οἵ μϑγϑοηδ {πᾶΐ ΠΟῪ 8Γ6 
σοην!ηςο6α." ὝΤταυθ; ποί ργορονῖψ: δαΐ β6 ἢ ἃ οαέα- 
οἠγοδὶς ἃ8 ἴῃ6 ῬΓοβθηΐ, 15 ΌΥ ΠΟ πιθ8ῃ8 πηυ808]. Β6- 
814685, (45 Κιι!ηοοθὶ οὔϑογνθ8,) {Π|π| βρη! βοδίίοη ἰ8 465: 
εἰἰ6 οὗὨ ΘΧαΙΏΡ168, δηἀ ἀ068 ποί 810 {Π6 οσοηίοχί. 
Ῥδϑίβοῃ, ϑυίοογ, ἀπά ἢ, βθοπ (ο πηΐϊΐο δοές τῇ 8 
δον τπρίῃοάβ, ὈΥ γοπάθγιηρ, “τού {Πλτ ἢ αἱ 
νεγὸ ροβίδγιπι.᾽ἢ 

ᾧ, αὐτόπται καὶ ὑπηρέται, δγΥΘ-“ΙΓΠ68865ὅ..0Ό. Α ψοτγᾶ 

π Ἐγοῖλ ψπΐῖοῇ 1 βοϊθοῖ τπ6 []ονίηρς υάϊοίουβ τϑιμδγὶς : “ [ἢ 
(ἢ 686 ἢἰδίοτΙ 65 ἃ δἰ ρ}6 πδγγαῖίνο οὗ ἐδ) διοίδ 8 σίναεπ; θυΐ 0 δ8ἴ- 
ειηρῖ ἰβ τηδάθ, ὈΥ̓ δύβρυϊηθηῖ, δϑβανθγίοη, οὐ δηϊπιδίε ἃ ὄχρτθε: 
βίοῃ, ἴυ θΐδ8 [6 υπάογβιαβάϊηρ, οὐ οΥΚ ὕρου [6 Ρϑβδίομβ. ΤῈΘ 
Ὠδκοά {τὰ 15 ἰοῖδ ἴο 115 οὐ πδίϊνθ ονϊάθησορ. ῬὅΠ6 ντιογ θ6- 
ἸΓΘΥ͂ ΠῸ Βυϑρίοΐοη οὗ [ἴ8 Ἰῃβυ Π οἴθπου. ΤὨΪ8 τηοίποὰ οὗἉ {Πεῖγβ ἢ 8 
ἸΊΌΤ6 ροηυΐηα ἀϊσηΐν τπδῃ (δ 6 οἴποτῦ, δηά, 16 1 πιϊϑίακα ποῖ, ἢδβ 
θδθὴ ργοάαοίννα οὗ λόγο ἀυγδῦ]ς οοπβοαιθησο8 ἔπη ΟῚ γεῖ Γὸ- 
δι]ιοὰ ἔγοπι 1Π6 τίβ οὗ γῃοϊοσγιοίδιβ, δηὰ {π6 δηιοϊηρ ᾿γογάβ οὗ 
Γαδ} 8 ὙΥ]ΒΟἿ1.᾿᾿ 

ΝΜ 
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864 οἴζοη Ὀγ {Π6 ΟἸαβϑιςαὶ ψγιίθτβ. ὍΠ6 ἢΙ8[ΟΓ8Π5, 
84 ΘΒρθο δ γ ΡοΪγθίυ8, ἴο οὐαί σγϑα [ο {Π6Ὶς Πᾶγ- 
ΓΔ ΙΟΏ5, ἰγοαυθη!]Υ ἄρρθα] ἴο {Π6 αὐτοψίαν ἀπ4 αὐτόκ- 
τας. 80 [60 Ζβοιγὶ. 5. (. Τοῦ. 41. δίον. ὅδϑγῃηι. 
188. Ρ. 627. τῆς δὲ πράξεως αὐτόπτης γενόμενος Κ. Οὗ 
[Π6 ρδϑβᾶρθβ οἰοαὰ Ὦγ ΝΥ εἰϑιοϊη, ἼΠ6 τηοβὲ δρροβὶίβ 
86 16 (ο]] ον ίη. ῬΟΪγ᾽. 8, 4. τὸ δὲ μέγιστον, διὰ 
τὸ τῶν πλείστων μὴ μόνον αὐτόπτης, ἀλλ᾽ ὧν μὲν συνεργὸς, 
ὧν δὲ καὶ χειριστὴς γενόνεναι. ΡΙ]υΐδγο ἀς Εάις. [40. 
Ρ. 9. 6. αὐτοὶ τῆς τούτων μαθήσεως οὔτε αὐτόπται 
γίνονται τὸ παράπαν, οὗτε αὐτήκοοι. Ρ͵δυϊ. Ἴτασ. 2, 
0, 8. ““ΡΙ]υγίβ οϑὲ ὁσυϊδίιι8 [65118 ὑπ, αυδπὶ ΔΌΓΙΕΙ 
ἀδοθη.᾽ ᾿Απ᾿ ἀρχῆς 5ἰρηῃϊῆοθ, ηοΐ ΟἿΪΥ ἴσοι (ἢ68 
σοπμπ]θηςσοπιοηΐ οἵ (ἢ τίβι᾽5 τ] ηβίιγ, θυ ἔτοπι ἢ 8 
λίγ. Ὑσηρέται τοῦ λόγου ἀδποία5 αὐπιϊπϊδέγὶ ποεροίϊὶ, 
{Πο86 ψῇο ἰοοῖκ ραγί ἴῃ {π6 αῇἴδιγ, δηἃ οι ἃ ραᾶγί ἴῃ 
186 {πῖηρ8 ἄοῃθ; ἱ. 6. {1Π6 τοϊδίϊοηβ, [θη ἀ8, δηὰ 
ΑΡοϑέ]68. οὐ Ογῖϑῖ, δηάᾷ [Π6 βανθῃΐυ αἰβοῖρῖθβ. ὅ0 
Χρη. Ογγ. 1, 9, 10. κρατίστοι ὑπηρέται πάντος ἔργου. 
ΤῊ λόγος ἴϑγο ἀβηποίεβ πράγμα. ὅ0 {{|| Ηδρτ. Ὕ. 
ἘΧΑΙΏΡΪ 68 οἵ (Π}]8 8686 ἃΓΘ Ρτοδυςοά ἴτοπι ΤΙ θορῆγ. 
(ἢ. ρίοοθηιϊ. 4. τρέψομαι δὲ ἤδη ἐπὶ τὸν λόγον, δῃὰ 8,1. 
ΟΥΠοΙβΒ ὯΔ Ὀ6 β86θὴ ἰῃ Κγρκθο. δὅὃο ΒοζΖα, Ηδπηι- 
τηοηά, Ετγαϑηιβ, ατοίϊ5, Βοβοηπηι. δα Κυϊηοεοὶϊ. 

8. ἔδοξε κἀμοὶ. 1 Τλῖκα δά θϑθὴ ᾿ρ6] 6 ἃ ἰο 
ψτΙΐ6, οἰ θν Ὺ {π6 Ἔχπογίδοη οὗ Ῥαυὶ, οὐ ἴἢ6 ρ6- 
ΟΠ ΑΓ ᾿πϑρίγαϊίοη οὗὨ {π6ὸ Ηοῖὶν ϑρίγιί, 6 νουϊά ὈγῪ 
ΠΟ ΠΊΘΔη5 ᾿ϑν6 ρᾶ886 4 ΟΥ̓́ ἃ {Πρ 80 ψΟΓΠΥ οὗ πο- 
{166, δΔηἀ 80 σα]ου δῖοι ἴο ῥγοσυγα δυς ποῦ ἴο ἢ8 
ψοΚ. ῬΤπογείοτο ψῃδΐ βοιηθ ἴδπογ, (τοΐοσγιηρ ἴὸ 
1Π6 φτΐαςθβ οἵ 2 ΤΊπ). 2, 8. 1 ΤΊπ. δ, 18. δηἀ 1 (ογ. 
1δ, 4. οσομηιραγοὰ νι [Κα 10, 7. δηὰ 924.,, 84.) 
Ὠδιηθίὶγ, παῖ ψῆδὶ 18 σα] [ῃ6 Οαοβρεὶ οἵ [μΚ6 
οὐυρσῇς ταῖμοὺ ἴο δα αἰγὶ θυϊεα το δι} 88 118 δυΐῃογ, 
8668 ἴο πάνθ {{1||Ὶ6Ὸ ργοθδὈ! Πγ. (͵ ε(8.) 

8. παρηκολουθηκότι. ΤῊ ψογὰ ρῥγορϑῦὶν ἀδηοίοβ 
“το ἔο] ον Ρ, γᾶς 6, Ἔχ 16 ;᾿ 8η6, ὨγοίΔρ Ποῦ 81}, 
ἐς (ο Θηυϊγθ, ΒΟΓ  1ΖΘ, Βοάσγοὶ,, δη ἃ Π6ΠΟΘ, ΔῸΣ ἀν 
σοῃΐ οχαπηηδίίοη, (ο δἰίδίῃ ἴο ἃ Κηον]θάρα οὗ δῃὴγ 
{μϊησ. 8566. δο ]θιιϑηθι. ἘΧαπΊρ᾽ 65 1Ππϑεγαῖῖνα οὗ 
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{Π 688 56η8685 8Γ6 ργτοδυςσεὰ ὃγ Νὴ εἰϑίεϊη, Κυρῖκοε, δηὰ, 
Ὀδίονο ἤθη), θγ Βδρῇοὶ, δορδαν, δῃὰ ὈΥ Οδίδκογ οἡ 
Απίοῃ. ὅ, 56. 1 δαά, Ὁ. ΗΔ]. Ν. 685. τὸ ἥδεσθαι τῇ 
θεωρίᾳ τῶν παρακολουθούντων τοῖς πράγμασιν. “ο86ΡΉ. 
989, 12. ὅσα --- παρακολουθήσας. 1)6ΠΊΟΧΘΗΙ5 Δ. 
Ατῃρη. 10, ὅ. τίς παρακολουθεῖ ταῦτα. ΖΕ 5οἢϊη. Ρ. 
17, 20, ὑμᾶς τε βουλοίμην ἂν οἷς ἐγὼ μέλλω λέγειν 
προσέχειν τὸν νοῦν, καὶ παρακολουθεῖν εὐμαθῶς. ῬΪαίο. 
Ρ. ὅ87. ο. κάλως τῷ λογῷ συμπαρακολούθηκας, σορῃο- 
ΒΘ πο δβϑθοαίιϑ 685. Απὰ δ48. (.. οὐκ ἔσπου τοῖς 
λεχθεῖσιν. 80 αἶδβο [ἶνγ, ἰῃ {Π6 Ῥγείδοα ἴο [18 Η158- 
ἴογγΥ: “Ψείυξ ἀεοϑιάθηΐίθθ ῬΓΙΠΪ ΠΊΟΓΘ8. δεψμαίμ 
ΔΠἾΠ10." Ανωθεν ἢ8 ὩΘΔΥΪΥ {Π|6 β8πη|6 ἔΌγοΘ ἢ ἀπ᾽ 
ἀρχῆς, δΔηῃα ὙΥ οἰβίοίη ργοάϊιοθβ βϑανϑῦαὶ Ἔχϑιη} 68 ἔτη 

τϑοῖκ δυίΐῃογβ, δπα αἷἰ8ο ΨΊΓρ. αδογρ. 4, 985. “ΑἹ-᾿ 
108. οἴΠηθ χρο δι ργϊπηᾶ γοροίθῃβ δὺ ογρίης [ἅ- 
τηδῃ)." [{ τὴᾶν ογα ἀθηοία, ““ἴγοιῃ {Π6 οοῃσαρίίοη οὗ 
Φοῆη {πΠ6 Βαρε8ι.᾽" καθεξῆς, ογαϊηιο, 56 γθ. ἀρ ρήρον 
δἰ στἰίαξίηι. αἰβϑίοϊη οἰτθ8 ΤὨπογά. 4,1. (ΤἈΠ6ΓῚ], 
9 γέγραπται δὲ ἑξῆς, αἷς ἕκαστα ἐγίγνετο, κατὰ θέρος 
καὶ χειμῶνα. ΑτίβεΙ465 1π ΒΠοάαπι, Ρ. δ48. τις οὗτος 
ἢ λόγος ἐστὶν ἰσχυρὸς ἢ σοφιστὴς ἄκρος ἢ διαρκὴς, ὡς 
ἄν ἀξίως καταθρηνήσειεν τὰ παρόντα, μὴ πολλοστὸν μέ- 
ρος, ὧν οἴεται λέγειν, παραλιπὼν, ἀλλ᾽ ἐξῆς ἅπαντας; 
Ρδςῖῖ. Α. ᾧ, 427. ““Ε)υ8. ΠΟρΡῸΞ ἰπἰται, οὐ ἸΏ ΘΠ), 
ἤπαοπηι οσυγαίϊι8 ἀἰββοιδιη." Καθεξῆς ἤογα ἀδηοίθα ποῖ 
{πΠ6 ογάον οὗ {1π|6, Βυϊ οὗ ουεπές ἀϊρσοβίαα ἰηΐο ο185868, 
88 οἵ (ἢ σι 8[5. σοῃσθρίοῃ,- ὈΙγί ἢ, οἰγουμης 810, ὈΔΡ- 
{15π|, ρΓΟΔοἢίηρ, ἀοαίῃ, γαϑιγγθοιϊίοη, δηα φϑοθη βίο. 

9. κράτιστε Θεόφιλες ΓΠ18 18 ποΐ, 88 ΕΡΙΡἤΏΔΉ18, 
ΑΙ νίδη, δηά Ηαδιηπηοηα {619 ι15, ἃ “εϊφηϑα παπῖιο, 
τηθδηΐ ἴον αἰΐ ρίοιιΣ Οἠγίϑέίαηα; ἴον οἴου 186 κράτιστε 
νου ϊὰ ηοΐ ἢανα Ὀ66η δάάδα : ((πουρὶ,, ἰπάοοά, Ηδι- 
ΤΠ ΟΠ οὔβογνοβ [Πδΐ (ἢ]8 κράτιστε 18 ΟἸΪΥ δῆ ΘΧΡΙΊΘ8- 
8ίοη οὗ εἰν! ἐγ.) Τῆδ ἀγρυμηθηῖβ ᾿η γο[αἰδίίοη οὗἉ {Π]185, 
ΔΓ ἰἢι18 ϑβιιπιπιθὰ ἃρ ὈΥ Ο(αρΡ 611. ΕἸγϑῖ, 1Γ (Π6 
Ἐνδησο δέ ρδηΐ ἴο διϊά"θ88 [18 ἀἰβοοιγβα ἴο αὐ 
ρῴον ΟὨΥ5Έ]4η8, δηά δα ἢο ΟοἿδΘ 1ηαἀινΙα 4] ἴῃ νίον, 
6 ψουϊά ἢᾶνα ρυΐ 8 πη θηίοη ὈσΥοηά 4}} ἀουθί, 

ὈΥ υϑίηρ (Π6 ῥίιιγαϊ ὨσηθοΓ, δηα βαγίηρ κρατίστοι 
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θξοφίλοι. ϑδαοοπάϊγ, {Π18 οηϊρτηδίϊοαὶ ΠἸΔΏΏΠΟΙ οὗ 84- 
ἀγοϑϑίηρ 8}} για (γι βίίδηβ, απ άθγ {Π6 Δρρθδγδῇσθ οὗ 
θαβροακίηρ τς δἰϊθηϊίοη οὗ δὴ ἰηαϊν] άϊια)], ἀ068 ποῖ 
866 πῇ ἄφΓΘΘΆΒ]6 ἴο {86 ΒΡ] οἰ οὗἉὨ βιγ]6 πιδεά ἴῃ {ἢ 6 
Οὐσοβροεὶ, δηὰ ἱπάδοα πὸ ψἤδγα οσουτβ ἴῃ ἴῃς ϑοῦρ- 
ἴυγα8, δῃὰ τηυδί ἤδνο Δρρααγοα ἴο {πΠ6 Ὑτ ον ΠΙπβο ἢ 

“88 Μηδι σουά ηοΐ [81] ἴο Ὀ6 τιϊϑυηδεοτϑίοοα ΟΥ̓ πιοβῖ 
ΤΟ 6Γβ, ῬΓΟΡΟΓ Ὠδιη6Β οἵ βι0ἢ ἃ ἔοτγπι ἃ8 ΤΠΘΟρΡ 08, 
δη4ἀ ὄνθὴ {18 νθΥῪ ἤδῖηθ, δοίηρ, οΟΠη]0 ἰῃ ΟΥ̓Κ 
8δη [Αἰ δυΐμογϑθ. [,80}γ, ψνἢδί 18 βα] ἃ ἴη (6 ἔουγιῇ 
ΨΟΓΒ6, νἀ ΓΥ 8θονβ, (δύ (π6 δυΐῃοῦ δα αγαββθά 
ΒΙ 2561} ἴο α ρεγϑοη Μὶΐ| τ ΠΟΒ6 ΤΏΔΠΠΟΓ οὗ Ὀεϊηρ ἰἢ- 
διγυοίοα ἴ᾿ἴη τΠ6 (ἸἩγιβέίδῃ ἀοοίγιηθ 6 ψἃ8 ραγίιοὺ- 
Ἰαγὶν δοηυδίηϊοά, ((δαρΡ61}.) [{ 18. ψ6}} ορβοενϑά 
ὃὈγ .. Ηδβεϑὺβ δρ. οὶ, (πδ κράτιστε ψγ88 ἃ {116 8ρ- 
Ῥτοργιδιθά ἰο ῥργίποθϑ, δπὰ ἰἤοβα δοϊ ἀϊηρ' ϑιϊηθηΐ 
ΟἿ 68 δη ὦ τηϑρΊ ΒΓ 168 ; 8Δη4 {πογοίογο σοσγοϑροηάθα 
ἴο {6 [,ΔΑἱ. »γωαϑέαηπε ἰ δδὶηιὸ; ᾿ηἀοοα Π6 γταραγάϑ 11 88 ἃ 
1, αὐϊηΐδηι. ΝΑῪ ἴα ἀφδηΐθϑ (Πδΐ, Ὀθεΐογε (ἢ6 ατϑοῖκβ8 
᾿ιδά βϑθὴ βιιθ)ιραίοα Ὀγ [η6 Βοπιδη8, δηὰ (δ οί ἰδη- 
αυδρο, ἴῃ 1υγί 164] πηδίζογϑ δηα {{|68 οὗ Ποῃοῦγ, ἢδα 
Ὀδρη ᾿ῃϊογσιϊχοά νι τῆς [,ἰη, ἰ(ἢ6 ψοᾷ ψ88 οιῃ- 
ΡΪογοϑα 88 ἃ ἐξέΐα, ἴον υἱν ἐἐϊμδέγῖδ, ὈχΓ 6 ΟΌΒΟΓν 68 
{παΐ, ἰὼ τῃ6 Αὐρυβίδη ἃρε, δηά αἴογνασγάβ, Ἑ ἤθη (86 
Οτοοκβ θιῈ δἰγοδαν βυθ)]ιραίθα ΡΥ {π6 Βοχηδηδ, ἰΐ 
88 ΓΓΘ]ΌΘΠΕΪΥ 868 ὖν {Π6 πῃ, ἴῃ ἰηλ!Διίοη οὗ [6 1,418, 
ψ ἢο δ ὕδθη δοσυβίοιηθρα ἴο ρσίνα {ΠΠ6 ἢδπιο οἵ ορέϊγια 
[0 ΡΘΓΒΟη8 ἴῃ ἀϊρηιθοα κἰαίίοηβ. Οἡ ψῃϊοΐ ἀσοοημπο- 
ἀαξίοη οἵ {Π6 ΟὙθοκ ἰδηριαρο ἴο {Π6 [4{1Π 866 (ἰΑβδιιἢ. 
Εχοτῖς. Β. 9. ᾧ 8.(.. ΤΊια νοσγὰ κράτιστε (584Υγ8 (8}Ρ- 
Ρ6}1} οσςιιγβ ΟΗΪΥ ἴῃ τἤγοο ρίδοθβ οὗ {πὸ Ν, Τ᾿ 4}} ἴῃ 
186 Δοίβ οὗ τῇς ΑΡοΞβι168. ἃποίμϑγ νοῦκ οὗ (μ6 58πι6 
ΜΠ ῖΟγ. [Ι͂ἢ (ἢ686 ρίδοσβ {6 {Π|6 18 πηδηϊδϑι Υ ρίνοη 
ἃ8 ἃ ΙὩΔΓΚ οὗ τοβρεοΐ [0 διλίηθηοα οὗ βιδίϊοη. Ας- 
σΟΓΩΙΠΡΙΥ, 10 18 ΟὨΪΥ οἡ ΕῸΠΙΧ δη Εδβίι8, ρον Γ ΠΟ Β 
οἵ {ἢ6 φγγονίπεοθ, {μὰ ψὸ ἢἥπά ἰ{ σοηΐδγγθα, ὅς] 
Δάάγοβ8685, ἰποιοίογθ, ἃ8 ἄγαθε, βέλτιστε, κράτιστε, 
ΜΏΘη ΤΠΘΥ πᾶν Ὀ6 σοηῃβιάογοα ἃ5 δα υΪδίοσυ, οὐ σοῦη- 
Ρἰϊοηίαὶ, ἤονανογ 8.8] διοὴς ἰῃ6 Οσθθκϑ, ἦο ποΐ 
8507 (ἢ ᾿ηληοὺ οὗ (ἢ6 5ϑδογοὶ ννγιθτϑ. θη" Ρδμ] 
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αν (18 τἰ6 ἰο Εδβεμβ, ἰδ ἀρρθαγβ {παι 10 τννᾶ8 (ι18- 
ἰΟΙΠΆΓΥ 80 [ο δά ἀγεβ8 (ἢ6 Βοιηδῃ ῥγαβϑί θηΐβ, ογ ρῖο- 
ουγαΐοτθ. Βιιξ οὗὁἨ {ἢδ686 σοιημπηθηάδίοσυ δορὶ οίϑ, 
γ ΠΙΟἢ ΔΓ ΠΊΘΓΟΪν ρογβοηδὶ, {Π 686 τυγιίθγβ, ΑΚ ὑἢ- 
ἰΔϊίοα ἢ ἰδηδί!ςοἰ5π), δηα ἤδίζογυ, ἀγα νΘΌῪ βρδσίῃηρ,. 
ΤΠΘΥ ν 61] Κηον (μαΐ ἤθγα Γ(ΠΘῪ ἃγα πιοβῖ πηοείθα 
{Π6Ὺ ἃγα ἰοαβί σονοίθα, οὐ θνθὴ προαρά. ((διῃρρθε}}.) 
αὶ ψ85 (ἢ6 ἀἐφηϊέψ οἵ ΓΏΘΟΡΠΙ] 8 σδηηοί δ6 ἴγοιη 
ἤδθηςα ἰηΐοσγο, ἢοὺ 15 ἰΐ, 1 {π|ηκ, οογίαϊη τπδὲ ἢ6 θοΓΘ 
ΔΏΥ αἀἰρσηϊν “δ 411. Τμαῖ ἢ6 ψὰβ ἃ Οἠγιδέϊαῃ 18 τιη- 
ἀουδίεα, δηα ρτοραῦΐγ 58α Ὀαθη οοηνογίοα ἰο {{π 6 (ἈΔ ἢ 
Ὁγ [μκ6 : δηα {πὲ ἢδ ᾿Ινϑα οιιμ οὗ Ῥαϊθβδίϊηθ, βθθιη8 
ὨΙΘΏΪΥ Ργόθδ 6, βῖποθ δι, ΓΚα Ὀγίηρϑ ἔογναγά πηδη 
ΠΟΙ]668 οἡ [ἢ6 Βἰζιιδίοη οἵ ρ͵4 668 ἴῃ Ρα]θαίίηρ, ψῆῃϊς 
σου] ηοΐ αν θ6Θἢ ὑπ ΚΠΟΨΏ ἴο ΔΩΥ Ὀυΐ ἴο ἔοτοΙ ρΏρΓ8. 

4. ἵνα ἐπιγνῶς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφά- 
λειαν, (ῃαὲ οὐὁἨ ψῇῃαῖ ἴου ποτὶ ἰδυρὰϊς Ὀαΐογα θδρ- 
{81 ἢ ἃ σαησγαὶ ΨδΥ, ἰῆου τ]ρηϊοβὲ ἢονν δίίδιη 
ἃ ὨΏΟΓΘ οἶδα δῃὰ Ἴθγίδίη Κπον θάμα. Πα λόγοι. 
86 ἴσγα, ὈΥ 8οῃ]α, δχρίαϊπθα ἀοοέγίπα Οὐινιδέϊ- 
απα, ὮΥ οΟἴΠΕΙΒ γ68 σοδέωο: Ὀυΐ ψ6]1-[οαη 64 οδ]θο- 
ΤΙΟΏΒ ΤΏΔΥ ὃ6 τη8646 ἴο Ὀοίῃ {686 πη ΘΓ ΓΘ ϑ ΙΟΉ8, 
Δηα 1 δὴ 1πο]1η64 ἴο 4ββθηὶ ἰο Κυΐποορὶ, (Πᾶὶ 6 δἃγα 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἴο υπάἀογβίδηα τὐογάδ, ἀμ ὈΥ κατηχεῖσθαι, 
Θάοοογὶ, υἱυά υοοο φἀοσογὲ, ἃ8 ἰΓραθηι]γ. ΤΉυΒ [06 
ΟΡΡοβ68 γράφειν ἰο κατηχεῖσθαι. ΕῸΓ, 88 ἈΡΡΘΩΑΓΒ 
τοι [Π6 Αοἴδ, ἃ ρῥγιηοῖραὶ ρατὶ οὗ {86 ᾿ἰπϑἰσχυσίίοη οὗ 
[ἢ086 ψῇο ΜΟΙ (ΓΔ Πρ ῸῈΡ [ῸΓγ Δαπη βϑίοῃ 1ηἴο {ἢ 6 
ΟΒυιϑέδη ΟΠατγοῖ, σοηϑιϑίθα 1 ἃ ὑγίοῖ, δὰ πϑι 4 }}Υ 
υἱυά υοσο, πατταϊΐοη οὗ 16 δοί!οβ δηὰ ἀοσίσ! 68 οὗ 
ΟΠ γιβί, Ἵοδ]οά οαἐοοἠοϑὶ5α, δηὰ ἰ(ἢ6 Ῥοίβοη 80 ἰῃ- 
βίσιιοϊοα, οαἐοοϊποπα. Τἤυβ ατοί. Εγδβηβ, Ησυ- 
τηδη, οὶ. ὟΥ εἰβιείη, δῃά Καυΐηοεϊ, {Πα 1481 οὗ ψῇοπι 
ΓΘΠΊΔΓΚΒ5, {πα {{|18 ργοΐασα σοηΐβὶπβ 8 ΡΟ 16 ταργοῃθη- 
ϑίοη οἵ (6 Ὀγϑοβαϊβρ ὨδΡγαινοβ, 88 ΔΡΡΘΆΙΒ [ΓΟΙῚ 
ἄνωθεν, ἀκριβως, καθεξῆς, δη ἀσφάλεια. κα Πἰης5 δὲ 
Ἐποῖτ ἴοο γγοδὲ Ὀγανν δηα νηΐ οἵ ογάθσγ, δηα δνϑθῆῃ 
δοσυγου δηὰ Παρ ν ; 80 “1Πᾶΐ το [Πθῖὴ 0 δυ!ξ- 
αοἰθηογ σογίδίη, οὐ δοουγαίθ, δοσοιηΐ οὐ {Π6 "6 δηά 
ἀοοίεϊηο5 οὗ Ομ γῖϑὲ οου]ὰ Ὀ6 ἀογινοά. 
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ὅ. ἐφημερίας. Αἡη Ηεϊ]δηϊβίὶς ψογά, ψῃϊοἢ ῥτο- 
ΡΟΙΙΥ ἀδποίθβ δῃ οἶος {Πᾶΐ 8818 ἃ ἀδῪ. [{ 18 θχ- 
Ρ]αἰηθα Ὀγ Ἡδβυομίυβ, ἡ τῆς ἡμέρας λειτουργία. Βυΐῖ 
βίης ἡμέρα, ἴη Π6 Ηοῦτον δὰ Ηβ]θηϊβίῖς ρἤῇγαβθο- 
ἸορΎ;, 18 υϑοα οὗ {1π|6 ἴὴ ρσϑπογαὶ, ἤθης8 1ἴ σ8Π16 ἴο ἢᾶν6 
{π6 πιοτὸ οχίθηοά βἰσηιοδίοη οὗ ἃ ἐεσεοκίν [ ΠΟΈΊΟη, 
88 2 (ἤτοη. 18, 10. Δη6, ὈΥ πιοίοηγτν, ἀθηοΐθα {Π8 
ο458 1861} ΟΥἩἨ ΡΟΊβοῃϑ ἀἸβοῃαγρίηρ ϑιοἢ ἡ  Κὶν [ἀπο- 
[ἸΟἢ8, 848 6 Γ6, δηά [ἢ 1 (ἤτγοη. 928, 18. θρανία ἀ18- 
(θυ (Π6 ρῥγιθϑίβ ἰηΐο ὑπνϑηίγ-Ουγ οἾ48868, Ψν Ὠ]οἢ 
686 ἢ, ὈΥ ἴθγπι8, ρογίογιη θα {Ππ6 βδογθα οῇςεβ ἃ ψϑὲκ ; 
{Π6]ν ἔμ ποίίοη σοι) ΠοΙηρ δὲ οη6 βαῦραιἢ, δηα οηά- 
ἴηρ ἂ δῃοίῃογσ. Απμηὰ {18 ἔπποίοη ἴοο οχίεπήβα ἰο 
1Π6 ὨΙΡΏϊ, 85 ψ)6}} 88 (ἢ6. ἄδν, θϑοδιβα {ποὺ ᾿δά ίο 
Κοαρ 1Π6 ψαίοιοβ. ὕὕύοι {πῃ6 οἷο, {Π6}Γ ἀπ{168 
ΘΓ 80 ΠΟ Ἰ ΘΉΓΥ ἰδογίοιϑ, βίης (Π6 ῥγιθϑίβ δΙοῃΒ 
ἢδά ἰο ρίόραγα τΠ6 νἱ (1 π|5, ἰο αδἰϊθηά ἴο {Π6 ἸΔΠΊΡ5, 
ΠΗ (πὸ ψοοά ἴον βδογῆςο, δηα ρογίοσῃῃ οἵῇοσ 
οἴποθβ οὐ τηϑη08] ἰαθουγ. Απιοηρβῖ (ἢ686, {Π6 οἶδ58 
οἵ ΑΡ1ᾶ5 ψδ5 {πΠ6 οἱρῇῆς. δα] (ἤτγοη. 24, 10. 205. 
Αηίΐ. 7, 15,7. 4 (ιοη. 8,14. Νεῆ. 18, 80ὸ.0. ΤΠ 5 
αἰγουμηβίδῃοσ 18 πιϑαηΐ ἴο Ἰηἀ᾽οαία {π80 ΨΦοῆη ψγχὰ8 οὗ 
Ποπούγδῦ]ο Ὀιγἢ. ΕῸγ ἔγομῃ 908. 11. 1. δηὰ (δηΐϊ. Αρ. 
1,7. αἴϑο ΡΒ]. 74. 1, Φ71; 14. ἃς 9, 226, 42. ἃς 298, 
8. ὃς 220, 81. να Ἰἰϑᾶγῃ, {πὶ 1 ψ88 βϑίθβοιηθά ΠΙσὮΪν 
Ποῃοι80]6 ἰο Ὀ6 ἀοδβοθηάοα ἔτγοπιὶ ἃ ῥγίθβϑί, 68ρ6- 
οἰ! }Υ οἡ {6 πηοίἢθτ᾽ 8 8:16. ΤΠδί Ζδοἢαγιαβ ννᾶ8 Ὠοΐ, 
ἃ8 50Π16 ᾶν 6 ΒῈΡΡρΟΞΘά, [Π6 ὨΙΡὮ ῥγιθϑί οὐ ἢῚ5 νΊ σἍΓ, 18 
σογίδίη, ἔοσ [πΠ6 ὨΙρἢ ρῥγιθϑέ νγὰ8 ἢοΐ τεοκοηθαά ἴο ΔΎ 
ΡΑΓ σα ΑΓ ο]455. ΗΙ5 ἀυτν 1ἴ 85 ἴο οἴδυ. (Π6 βοίδπηῃ 
ἸΠ66η86, ὍΠ15 ἴοο 18 ρ΄δίη ἔγοιῃ {Π6Ὸ δα ἀβα τις. Απά 
ΔΙΓΠουρὶϊ γα 781 δἴϊογ γοδὰ ἰῃδΐ ἢ6 ννὰ8 οβδγίην ἴἢ- 
σΘη86 δὲ {Π6 αἰΐδγ ἴῃ (ἢ68 ΠοΟΙΥ ρἷαςα, γεῖ ἐλαξ τὩδΥ 
Μ06}} 6 ἀπάήοτγβίοοα οὗ {πὸ ἀαἱέν οἤδγιηρ οἵ Ιἤσθηβα, 
γν ΠΙοἢ. ψουα [411 ἰο 18 ἰοῦ ἃ8 δῇ ΟΥΔΙΠΆΓΥ ῥγιοϑί ἰη 
Π18. σου 86. “[1{ 18 (8αγ8 Π)οα 1466) 80 ρἰαίη ἐμαὶ 
{Π18. ννὰ8 ον δὴ οἷο οὗ ἀαὲέψ πιϊπὶδέγαέίοπ, Δηὰ ἰΠδΐ 
Ζαολαγίας νἃ8 ΟὯ6 οὗ {Π6 ΟΥΟΙΏΑΤΥ ῥγιθϑίβ, {πα ν 6 
σδηηοῖ θυ. 6 βυγρΓγιδθα {δ΄ ΔΩΥ ΟΠ6 β᾽)οιϊά δνϑῦ 
σοηοϊιάθ, ἔτοπ {Π15 οἰγουμηβίδησο οὗὨἨ (ἢ 5βἴογγ, (Παΐ 
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Ζαολαγίας ννὰ8 ϑασαη, ΟΥ̓ ἀϑ5ιϑιδηΐ, ἴο {Π6 ΒΙρἢ ρτγὶθϑί, 
ἊΣ . . 

Δη( νγὰ8 ΠΟῪ ρογίογιϊηρ 18 σταηά οἶσθα οἡ {Π6 ἀδῪ 
οἵ δἰοηριηρθηΐ, δῃά 80 οἡ {118 Του ἀδίίοη 5ῃουϊα οδΪὶ- 
ουΐαία {Π6 Ὀἰγίῃ οἵ ὕολη ἐδο Βαρέϊεςἑ, ἀπιὰ οὗ Ολνῖδέ, 
Δη4 41 [ῃ6. οἰον δβαβίβ “ν ]οἢ ἀσροηα ὑροη {Ποιὰ : 
γοί {818 15 ἄοῃθ ἴη {86 (θη άδι θοίἢ οὗ 16 ἤοπιαπ 
δηἀ Ογοοὰ ΟΒατγοὶι." 
-ὅ. ἐκ τῶν θυγατέρων ᾿Ααρὼν, 1. 6. οὗ [Π6 ροβίογ οὗ 

Αδίοη. Α Ηεοργαίβιῆ. “ΓΠ18 18 4]80 τῃηϑηϊοηθα ἰο 
βῆονν Π6Γ Ποηουγαῦία Ὀἰγίῃ οἡ {6 τῃοί πο γ δ 5166. 
ΤΠ παῖε ᾿Ελισάβετ 15 οὗ Ηροῦτον οτρίη, δηά νᾶ- 
{π8ΐ οὗ (Π6 νι οὗ Αδγοη. Εχοά. 6, 28. σι ἤοσα {Ππ|ῶ 
Οτοοκ τϑηϑἰδίίοη {π8 γοηάθιβ (Π6 Ηρῦγ. Ὁ ΌΝ. 
(Κοβθηῃ.). 

6. δίκαιοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 1.6. ψΘΓ6 γϑαζίψ ῥΡἱουβ. 
ΤΠ ΡἤγΑβα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἰ5 ἰἀοη τοῦ [86 ΗΠ ΘΡτον 
ΓΟ ὍΡ 9, οὐ ΓΤ Ὅν. 1 ΠΊΔΥ Ὀ6 Γοηἀογοα “ ͵ μάϊοο 
1260." Ἑοτ ν δῖ 15 ἴγι6, οὐ νἱγίμ ου89,1η [Π6 5]ρῇη, ΟΓ ΕΥ̓68 
οἵ 8Δῃ οἰῃμηϊβοϊθηῦ Οοά4, τηυβῦ θ6 γεαίέν 8οθ.ἁ (Οὐοἀ 5808 
ἴο Νοδῇ, ἴῃ ὅβϑη. 7,1. 5 ΟἿΣ ἢ ΝΝῚ ἽἼΣΝ Ὁ, 20» 
7 κηοιὺ ἐμαέ ἐΐοι αγέ ἐγεῖν 7μ5έ. “ΤὮ]5 ρὮΓαβΘ 185 ποΐ 
πους οχϑιηρί ἴῃ {6 ὕχγεεκ δυΐμοσθ. δὸ Ρ]αίΐ. 
ῬΊΟΡΙ]. Βοιῃ. Ρ. 974. Α. καὶ τὸ ἐν ὑπαίθρω μάλιστα πῶς 
εἶναι δόκει τοῦ Διὸς ἐνώπιον. ΤῊ [Ὁ] ον ηρ ᾿ογα8 
86θ δα ἀεά, Ὀγ. γᾶ οὗ εχρίδηδίίοῃ, δηά 1] 5 γαιίοη, 
πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι τοῦ 
Κυρίου ἄμεμπτοι, ψοτα {6 ψογά8. πορευόμενοι δηὰ 
περιπατ. ἅτ6 ἢριυταίνοΥ υ864, ΟΠ οσυιϑίοτηαγν ἢ 4018 

Οὗ [!16 ἀδπᾶ δοϊΐοη, δῃὰ ἐντολαὶ δηᾶ δικαιώκατα 816 
ΤἸΏΘΓΟΙΥ ΒΥ ΠΟΉγτΊΟΙ8. ὙΠογαίογα [Π6 ΤΌΓΙΠΘΓ 18 80ρ- 
Ροβϑὰ ἴο ἀδποίβ {π6 πιογαὶ, δῃὰ (6 ἰδίίοσ 106 σοσγο- 
ΟΠ 8], ργθοσρίβ οὔ [Π6 Μοβαὶς [ϑνν. (Υεῖ8. Ποβθητῃ. 
δηά Καυϊη.) Θοἴ8. ΠΟΙ ΡΆΓΘΒ ἃ 51|121|2Γ ρα88ᾶσβ ἔγοπὶ 
Ονιά, Μει. 1, 828. (οὗ Π)ευςα]Ἕ. οη δηα Ῥυγτγγίιδ.) ““ [η- 
ΠΟΟΘΌΟΙΙΒ Δ 08, ΟΪ ΟΥ65 ὨΠ1}18 δι 5." ΓΑμεμπτοι, 
1. 6. ἀνεπίληπτοι, ὈΪΔΙ6͵688, ᾿ΓΓΘΡΓΟΔΟΠΔ016. ΤΠ ΐβ. 
οἶδβα γϑϑρθοίβ {ΠΕ} γέ ἕλτηβ ιοὐέξ Ἠιθη, 88 τὴ6 
δΔηϊοοααἀθηΐξ πη. οἱ [6 βθηΐθησα ἀϊἃ {Π6]Γ [ηἴοΓ- 
ῃδὶ ρῥίθῖγ, γτασορηϊζοά ὃψ Οοά. 80 Αγσίβθι!ά. 2, 12. 
9 ὔ [2 “ 

ἐκείνη διετέλεσεν ἄμεμπτος. 
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ἤ. προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις. 58 18 (Δ Κ6η ἴγοια 
16 Ηρῦτγον ἴἢ ὅδη. 18, 11. ΘΔ 2ΌΝ 9, (βρεακίηρς 
οἵ ΑὈγδμδπὶ δηαὰ δδγδῆ,) σψῆογο [Π6 δαρί. τη άθγβ 
προβεβηκότες ἡμερῶν. Τἢυβ ἴῃ 208. 1, 48. νὰ τοδά 
προβεβηκὼς ταῖς ἡμεραῖς. ΤΏ (ΟἸαββίοδὶ ντίϊεγβ, ἴῃ 
(8 Ρἤῆγδβθ, 1.56 δἰ ΠΠἸ|6 Γ ἃ ἀδῦνο νι! Πουϊ ἃ ργαροβιίοη, 
ΟΥ 8η δοοσιιβδίίνα, ψΠ ἢ οὐ ψιῃουΐ ἃ ργοροϑιίοη, δηᾶ 
ΒΟΙΘ 1 Π168 086 {Π6 νοῦ ψιϊπουΐ δὴν δαάιμίοη. Οὗ 
Ἀ}} [6886 σ8868 Ἔχϑρ 68 ΤΠΔΥῪ 6 ἰουηά 1η  οἰβίθϊῃ 
δηά Μυῃπίποθ. Το νϑιςῖ 1 δαά, Μδοῆοηῃ Αἰποϑηοὶ, 
ὅϑο0. Ὁ. ἐπεὶ προέβη τοῖς ἐτέσιν ἡ Γ, Ηεοτγπρρυβ 
Αἰπθηδβιὶ, ὅθ2. ". προβαίνοντα τῇ ἡλικίᾳ τὸν. ἘΟΤΙΡ. 
Ηἰἴρρ. 795. πρόσω μὲν ἤδη βίοτος : ψὨδΓΟ {6 ὅ50Πο]. 
ΧΡ. προβέβηκε τῇ ἡλικίᾳ. ΕἸΟρΑΠΕγ. ΕαγΡ. ΑΪς. 
928. πολιὰς ἐπὶ χαίτας Ἡδὴ προπετὴς ὧν, βιότου πρόσω 
τε πὮογο (Π6 δΟΠοΙίαϑὲ ἢ88 ἡδὴ προνενευκὼς ἐπὶ τὰς 
πολιὰς χαίτας --- προβεβηκὼς τῇ ἡλικίᾳ. ῬτοΟςΟΡ. 10], 
ᾧ. πόῤῥω ἤδη ἡλικίας ἥκων. Ατίϑι14. 8, 45. Β. πόῤῥω 
τῆς ἡλικίας. δο δυϊάδ5, προβεβήκοσι' παλαιοτέροις, 
“ βοιθονῃδί 1 γ68Γ8, οἰ ἀογῖὶν." δὸῖῃα [,δ(η ργουθοξὲ 
αεἑαέε, ἀπιὰ ργουεοί. Τὴ Ηδρρτγαῖδηη, ἰδογοίοσο, 
ὙΠΙΟἢ Ὑογβίιυβ ἤθΓΘ ροϊηΐβ οι, σῇ ΟὨΪΥ Πσοηδβιβὲ 1ῃ 
[Π6 υ8β6 οὗ {Π6 ρΓοροβιίίοη ἐν 5 τ ΠΑ Υ]Ὺ ἴο 3. 

8. ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν, ὙὮΠῸ6 ἢΠ6 ν88 δηραροά ἴῃ 
[π6 ἀἰβοαγρα οὗ ἢϊ8 ργιθβϑιὶγ ποίη. Εχϑιρ!εβ οὗ 
(18 Β6η86 ΔΓ6 ργοάδιυςοα ὃγ δ) εἰιϑβϑίαίη ἔγοιῃ Ανιβίοίο, 
Ῥαδυβδη!88; δηἀ ϑυῃδϑῖυβ. Τἢδ ἐν ΠεῈγα δρδίῃ ἢδ8 [Π8 
ἴογοθ οὔ τῃ6 Ηφργον 3, 

8. ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας. ἼΠΘΓΟ 86 615 ἴο ἢδνο 
Ὀ6Θῃ 8 51Π|1| 8. ργοαϊοδὶ διἰθηάδηςα διηοηρ (ἢ6 ἢ ο- 
τηΔη ρΓΙΘβίῃοοά, 848 ψουϊὰ Δρρθδγ ἔγοπῃ Ἡδγοάίδη, 1, 
25. (εἰἰοα Ὀγ Βυ]Κ]6Υ.) σὺν τοῖς λοιποῖς ἱερεῦσιν οὃς ἐν 
περίοδων χρόνου ἡ τάξις καλεῖ. 'ΓΏΘη ἔναντιον τοῦ Θεοῦ, 
Βἰ σὩ "Π68 οογαης [})60. 

9. ἔλαχε τοῦ θυμιάσαι. Ηρτο να πηυβί υπάογβίαπα 
τὸν κλῆρον, ὙὮΙΟΝ 18 δυρρέϊρα ἴῃ ΑοἰΒ]1.,17. δε6 Βοβ. 
ΕΠ1Πρ5. ΕΑ. δομαῖονυ. δίηςα νδγίοιιβϑ ψοσα 1ἢῃ6 βδοεῖ- 
ἀοία!] οἰῆορβ, 1 νγὰ8 ἀρτγϑϑά διηοηρ [ἢ 6 ργθβίβ, (δὲ δ}Ϊ 
8Βῃοι ἃ Ὀ6 δβϑιρσῃθα, οὐ ἀἸδυΠ] δυΐδα, Ὀγ ἰοί. ΒΥ [δ6 
ἤγϑί ἰοὶ Ψ88 ἀδβίρῃδίθα, ἢ ψῇο βου οἰθδῆϑα (8 
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ουϊδί46 οὗ (Π6 ἃ]ἴαι. δθοοδαϊΐυ, (πἰγίθοη ἡ γ ἰδ Κθὴ 
ψΠ0 8ῃ οι] βδογίῆςο [η6 ἰϑαι. βρεῖηκὶα (Π6 Ὀ]οοά, 
{τὸ {Π6 ἰαρ8. δΔηἃ ὈυΓη δηἃ βοδίζου [ἢ ᾿ΏΘΘΏΒΘ. 
Ἐουτγίῃ]γ, 6 0 5ῃου]α δϑοθηὰ (ἢ ἢ δ᾽ίαγ, δηά 
ΙΔῪ ἀΡροη ἰἰ 186 ᾿ηρθ 6 78 οὐ {Π6 νὶςί(π, ὍΤῆα τηοβέ 
ΠΟΠΟυΓΔΡ]6 οἵἉ 4}} {86 Πιαποίοἢβ ψὰβ (πᾶὶ οὗ Ὀμγηϊηρ; 
ἰῃσΘΏΒ6; δῃ οὔἶϊῇςο ψῇϊοῖῃ σου! ὰ οὨἱν 6 ἀἰβοπαγροά 
ΟἾσΘ. ὅ66 Φοιῃα, ἔ,. 26,1. ΤὨδηὰ ὅ, 4. 6, 8. 7, 2. 
(γΥεί5.) Βγυ {δα ναὸν τοῦ ἱζυρίαυ 6 τηιιϑί ἤθγα ἀπά θ.. 
βίδα [6 ΒΔ ΛΟΙΔΡΥ, Μ᾽ Π16]} [Π 6 ΡΓΙΟδί8β ΟἿΪΥ ΘΓ ἃ] 
Ἰονϑα ἰο δῃίοσ (866 ἔχ. 80,7.); ἴοσ ἐδδὺῦθ ᾿ἃ8 (ἢ 8 
ΔΙΑ οὗ ̓ Ἰῃσθηβ86. δοα Εχοά. 40, 2] βεαᾳ. Τῇ ΨΠΟ]6 
οὔ [818 ραββϑᾶσβ 15 Δ ΓΑ Ὀ]Υ 1 υϑίγαίθα Ὀγ 1ῃ6 Βδὺ- 
Ὀϊηΐσα] οἰζαίοη8 ἰη ΝΥ εἰϑίθι ἢ, γγο 4180 οἱΐθβϑ ῬΏΠ]ο 1, 
869, 42. ὃς 2, Ρ. 160, 84. ἃ 92, 254. 8. δ 1, 601,9. 

10. πᾶν τὸ πλήθος. ΤΠΘΓΘ 6 ΓΘ ΟΠ ΒΔ ΠΟΥ ρχοβθηξ 
ἴῃ 186 ἐδῃ1ρ16, δ (ηἢ6 ΠΟῸΓ οὗἁὨ ργᾶάγογ, (Π6 ζο]οσίηρ 
αἶα5865: 1. 1η6 Ῥειϊοϑίβϑ; 2. (η6 Τιδνιίθ8; 8. ἰῃς υἱγὲ 
ϑέαἰϊοηΐδ, Μ ὮΟ τοργοβθηίθα {ἢ6 ψῇο]6 885θ νυ ἴῃ ἐἢ6 
πηροβιίοη οὗ βδη48 ονΟΣ {Π6 ἢδθδά οὗ [ὃς νισίπ ; 
4, τῃοβα Ὀγουρσῶξ {Π|ῚΠ6Ὶ ὈῪ βροηίδηθουϑ ἀσδνοίίοῃ. 
ΤἼ686 πιρἢΐ οσογίδιη]ν δϑιηιοαῃέ [0 ἃ ΘΟηΒ᾽ ἀθγϑ]6 Ὠυτὰ- 
θει. Βαυῖΐ {π6 δχμγεββίοη πᾶν τὸ πλῆθος Β6618 ἰο 46- 
ποίᾳ βοιῃθίμιηρ' "1076, 88 ἰἴ [ἢ 18 κκοῖρ ἃ ϑαδῥόαξἠ ἄαγν, 
οὐ ψ  !ς ἢ [η6 ΜΠ οΪ6 τα {π46 οὗὁἨ 1Π6 ον νγ858 οὔ] ροα 
ἴο δἰίθῃά ρυδὶϊς ψογβῃΡ. ὌΥμθη {86 οδτιίηρ οὔ [ἢ 6 
Ἡοϊοςδυδί σοτμτηδηςοά, ([Π6 ἰτυτηροίβ 8η4 ΠοΟΓῺΒ Ὁδ- 
δ ἴο τοϑουῃά,. δηά (ἢ6 ψ 016 89θθΏ 0 ]ν Ῥείοοκ 
[Βϑιλβοῖνοϑ ἰο Ῥγᾶγογ; δηὰ {Π18 σοῃιϊπιθα ἀπῈ1}} {Π6 
οηά οὔ {π6 οὐ]αϊίοη. ΤὭρη τἢς ῥγιθβί ἰοοκ ἴῃ6 σθη- 
86Γ οὗ ΄σοαἰβ ἴτοπι (ἢ 6 ΒΙρῺ αἰίασγ, ([μοντ{. 16, 14.) δηά 
Θηίογίηρ [ῃ6 βδηοίιαυ, ὈΏΓΗΘα ᾿ἴ  ΟΥΟΓ 1(ῃ6 Α](ᾶγ, 
(Εχοά. 7.) {6 ρϑορὶθ τόδηνἢ]]6 ρῥγαγίηρ Ἐ ἴῃ (Π6 
ουΐον σουγί. (2 ΡΑγ. 49, 290.) Βιυΐ οἡ 8 ἄδγ οὗ 
οχρί δύο, ψ ἢ 16 (Π6 ῥγίθϑι 88 1] (ἢ 6 δδηῃοίαπηι 
δεαποίογαμ, [Π6 ΡῈΟρ]6 6 γα υπήθγ βοὴ Δρργεῆθη- 
81:00, Ὁη11} Β6 βϑῃου]α οομηρ ἰοσγιἢ [ἢ ρϑᾶςσο, ψ ἤθη {Π6ΥῪ. 

" ΤΗηΐς ἰ5, γΥ Ποδάγρα, (δβουρῆϊ ἴο πᾶνε Ὀθϑὴ 186 ἐοιυμάδιίοῃ 
οὗ τιμαὶ οἰεσδηΐ ἤρατο, ὈΥ ΝΟ, ΡΥΔΥΘΓ 15 80 οἴἴϑη σομπηραγθα ἴο ἰῃ- 
σθηδο. ὅ66 Γκ. 14], Φ. Μβ8). 1, 11. ρος. 8, 8,4. 
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ΘΓ ΘΧΟΘΘΟΙΠΡῚΥ τγο]οϊσθα, θθοδυβϑ6 {πον ἐπ ἐγιιβίοα 
{πα [Π6 ῬΓΔΥΘΙΒ ἴῸΓ [61] βαίθίυ ψϑ γα δοςρρίρα. 
θη τἢ6 Ῥεγιοϑὲ οηϊζοσοά {6 ϑαηοσίυδγυ, δηὰ νν9 
δθουΐ ἴο ὈυΓη ἰπσθΏ86, 1 νγ88 δΔῃηηοιπορα ὈΥ βουπά οὗ 
Ὀ6]1, [ηὰ {Π6 {ἰπ|6 οὗὁἨ ψοΟΓΒΏΙΡ ν88 δί ἤδη. ὍΤῆρη 
ἃ}} δα ἀγοβϑβθά {Πθιγβοῖνοβ 0 ργδαυϑυ, δι [ἢ 51:16 ῃ66. 
(Το 118 {π6γα 18, ροῦῃδρβ, 8η δ} 1810Π 1η ΑΡροοδίὶ. 8, 
1,8.) Τῆδ θυγηΐηρ' οὗὁ ἰῆσθηβα δηά οῇ ΓΙ ρ᾽ ΠΡ ργαυ θοῦ 
θείηρ σοποϊιάεά, {Π6 1ο᾽πί8 οὗ [Π6 ν]οἰἶπι νοῦ ρδοοά 
ὌΡοΟη {6 αἰΐαγ; δηὰ {ῆθη (ἢ6 [,δνι68 δἀατγοββοά 
{Πρ ηΊ86νεβ ἴο {π6 βιηρίηρ οἱὨ ρ58841π|8, (ἢ6 ρῥγίθϑίβ ἴο 
Βουηάϊηρ {Π6 τιροίβ δηά ἢοτη8. (ρηθοῖ.) Οη 
11}18 τιῖθ 866 Ἔςοἶϑ. δ0, 1δ, οἵ 864. ψ θοῇ τἤσον 8 ὯΟ 
ἱὩ ΟΠ ΒΙἀΘΓΔΌΪΒ ᾿ἰρἢ οἡ {Π|18 ψ ΠΟ0]8 ραββαρθ. ὺ. 

10. ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. δ οἰβία!η οἰΐ658 ῬΙ]ο 9258, 
40. 2, 160, 838. 408. Απηί. 10, 18, 8. 
[1]. ὥφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος. ἜΠΙ5 ραβϑβᾶρα την Ὀ6 
ΘΧ ΘΒ ΙΘμΕν Π]πϑιγαϊθα Ὁγ Εχοά. 8, Φ. ψ ἢ θγο [Π6 ἤδη 
οἵ ἤτο, το νοῦ Μοβο8 ἢρασζά 16 νοῖςθ, 15 σα] οά 
“ {ἢ δηρεὶ οἵ αοα." [{ πιι8ῖ Ὀ6 τεπιοηρογοά, ἐπα 
{Π15 αδἰΐασ ψ88 ἀουθὶθ; οὔθ οιμνατγα, ΓῸΓ οΟΥΩΙΠΔΓΥ 
ΡῬΌΓΡΟΒΘΒ; ἴΠ6 οἴπον, σῇ ἢ γγὰ5 864 ἴογ (ἢ6 Ὀυγη- 
τῃηρ οὗ ἰποθῆβθ, Ἰηνψαγά. (Βοβοϑημπ.) 

12. φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτόν. Αἡ Ηεῦτεν ρῆγαβο, 
[κῸ τηδῖ ἴῃ Εἔχοά. 15,16. ΤΤἼ]Β δηροῖ!ς ἀρροϑϑίδηςθ, 
ΠΟΥγΟν ΘΓ, τνὰ8 ΠΟΙ ρ' ΠΟ ; ΓῸΓ ψ6 γοδά ἐῃδὲ {πΠ6 Ηε6- 
τον ρῥγιθϑίβ ποῦ πηίγοαι θη }ν 8δνν ν]βίοηβ, δηα Ποαγά 
νΟΙ͂ 68 ἴη ἴπ6 βϑδποίυδγγ. (οϑθη.) Ὑ᾽ δἰβίϑθι ἢ γοίοθγβ 
ἴο ΨΦυ4. 18, Φῷ, Ὅλη. 10, 8. Αςίϑ 10, 10. 18,11. 19, 
17. ΨΦυάῃ 1δὅ.1. Ὀγαϑι5 1Πππ|5γαῖθβ {ἢ 15 τοι (Π6 
ΒΔΌθΙηςα] τ ηρ8, δηὰ τοί 4445 .05. Αηί. 18, 
18. ψἤογο Οοα γϑῦυγῃβ 8ῃ ογδοὶθ ἰο ΗἩγγοδηι8, 88 Π6 
18 Οἴἴδυιηρ ΙΠσΘη86. ᾿ 

18. εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου. Τορεοίπονῦ ψΠ ἢ {Π6 
Ρυτγηηρσ οὗὨ ᾿Ἰησθη86 1Πη6 Ῥγθϑὲ οἴἴδγεα ἊΡ ργδυθγβ ἴο 
(οά, δηά ποῖ {πΠ6 Ρυιοδέ οηἷγ, Ὀὰΐ ἢ [Ιβγδ0} 168, 
βίδηἀἸηρ ψιπουΐ. ΤΉ 686 ΡΓΔΥΟΓΘ ΓΘ Θχριθββθα ἔου 
{Π6 ψνο]ΐαγα οὗ {6 ρϑθορὶε οὗ αοά, (ἔογ {Π6 Μεββίδῃ, 
58 Υγ5 Μ᾽ δ ἀοἠδί!, δι} {Π6 δησίθηΐ (οπιπηρηΐδίοῦβ,) ΠΔΥ, 

να ἸὩΔΥῪ ὈΘ]16νΘ ΨΦοβαρι8 ἀπαὰ ῬΠΐο, ἔογ ἰῃδὲ οὗ 
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{π6 ψ ΒοΪ6 νοῦ, ΓΉ686 ργάγθγβ (Π6 Αηρθὶ β8γ8 8Γ6 
Ὠροδαιὰ, ἴοσ ἰἢδλί ον (ἢ6 δάνθηϊΐξ οὗ (Π6 Μροββἰ]) νν88 
οἶοβα δἱ ἤδη, σῇ οβα ἔὈγΟΓ ΠΟ {Π6 8οη, πον ἴο Ὀ6 
Ὀοτγῃ ἴο Ζδομαγίαβ, νν8 ἀθϑί πο ἴοὸ θ6. (ατοί.) Βαΐ 
ἰο {π185 Μαἀοηδίὶ οὐ]ϑοίβ, [Π8: [Π6 δῆραὶ βὰγβ8 ποίΐ ἃ 
ψογά οὔτπο δάνορηϊ οἵ Οἠγίδέ, Ὀυΐ ο]Υ οὗ ὕολη, ὅτε. ; 
{πογοΐογε ἢ πηδ δ᾽ Πη8 ἰΠδί Ζϑοἢαγίαβ δὰ θθβϑη οὔδι- 
Ϊῃη6 ἋΡ ἃ ῥτγάγογ ἴογ οἤβργιηρ ; οὗ ψηΐοῖ, ἤονανογ, 
σοηϑογίης ἢ18 1165 δαἀνδησοά ἀρ, Π6 τὲ Δ] τηοβί 
ἴᾶνθ δρδαηἀδοπθά 411] ἤορθ, δηὰ ἱἰπογοίοσα ψοιυ]ά 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ ὈΓΔΥ [ὉΓ ἰῖ. ΝοΙΌΠ6Γ (88 ν8 Γἰρῃιοοι) τνοι]ὰ 
ἢ ᾿Ἰηςογηϊηρίθ ΡΌΌ]1ς Ῥγάυθ 8 ΨΙ ρχιναίθ ρϑι ]018. 
ΓῊΪ5, Πονανοσ, βθθιη8 ποί οὗ 1(3561 ἃ βίγοηρ' δγρὰ- 
πηθηΐ, δηά, πον ϑιδηήἸηρ (ἢ18, Βοβοηταυ ον 18 οὗ 
ορίπϊοη {πὶ Ζϑο τα δὰ θ6θη οἴδσιηρ Ὁ} ῬΓΑΥΘΓΒ 
ἴον οἴἶβρείηρ, ἴο ψῃοπὶ 1 σδηποί δ8βθηΐ. Κυϊηοοῖὶ 
ῬΓΘΒΟΓν 8 ἃ ρχγυάθηίΐ 8:6 ησ6. 1 Κῆον ποῖ ΨΗΥ Ψ6 
ἸΏΔΥ ποῖ τοίεγ {18 ἰο ραδέ ὈΓΑΥΘΓΒ ὸγ οῇβρείηρ' ; 88 
ἴῃ Αοίβ 10, 4. Απά [ἢ]8 ορὶπίοῃ 18 Δαορίαα ὈΥ Βοπθ 
8ἃΡ. Μαϊάοῃηδίὶ, 88 480 ὈὉΥῪ Κοδθοῆθγ δηὰ ἵδη 71]}}. 
Ἴπουρῇ Οτοίυ8 ΟὈ]εοίβ, {Παὶ ἴο {15 {Π6 οἰγτοῦμη- 
βίδης 63 ΟὗἨ [86 ραββᾶρθ Ψ}}} ποῖ 80} ἘἘΓ 118 ἰο ταΐϑγ, ἰΐ.. 
ὋΓ {6 Ῥιϊοϑῖ 85 δοσυδίοπιβδα ἴο ΟΥ̓Γ ὉΡ ᾿γάγϑιϑ, 

τοροῖμογ ψ [Π6 Ὀυγηϊηρ᾽ ΟὗἁὨ ᾿Πσ6Ώ86, δηε [Π6 588Π16 
Ἰεαγηθά (ὐοπιπιθηΐδίοσς 8]]6ρθ8 [Π6 [Ὁ] ον πρὶ Ῥαββαρθ 
οὗ Ηἱβγοο 88 : τών συμβολικῶν νουθετήσεων καὶ τὸ περι- 
φερόμενον φυλάττειν καὶ τό εἴσω νοούμενον, Δῃ ἃ Δηοῖ 6 Γ 
ΟΥ̓ 5: ν ἱπιροτί ἴσγοιη ῬΙ]0ο. Ἐτοῃ  εἰβϑίθίῃ ψγ6 
ἢδνα {1Π6 οἰ] οτηρ Ἰηογργθίδίίοη : “ Νοῖ οὔἱν ἢᾶνθ 
[ΠΥ Ργάγογα θθθη ἢθαΓά, ἢ οἢ ποὺ Παβὶ υξίογοα ἔὸσ 
(Π6 8δδι οὗ {π6 ρϑορίθ, θυῖΐ δνθὴ ψῇἤδὶ ἰοὺ αἰ ϑὲ 
πού ἄατγα ἴο δϑἷς, ἰἤου 85}4]0 γθοαῖνο;" ψΠΊΟἢ 18 οχ- 
ἐγοιηοῖν ἱηροηίουβ, θυ ἰδηοι] ; ἢ ἰγυίῃ, 1 ἀο ποὶ 
866 ΠΟΥ͂ (18 868η86 σδῆ 6 6]1ο] 64 ἴτοπῃ (Π6 ψοσιῖ8, 
ὈΥ ΔΩΥ τυ}]685 οἵ 7υϑὺ ᾿πἰογργϑίδιοη, 

14. ἔσται χαρά σοι. οΒΘΏΠΊΙ] 6 δὰ Κυΐηοοὶ 
ἀστοο, {παι (ῃ6 ἢδηγ6 ὑολη 15 ἴο Ὀ6 τεροδίϑα ἔτοπι {ἢ68 
ςοπίοχί: (5 (Π6 βγηίαχ Μ0}}}} θ6 δὴ σρροδίδέοη, [Δτηϊ- 
Πὰς ἰο θοῇ ατοοκ δῃὰ Ἠοργον νυ γῖθγβ, δηὰ ἴῃ {6 
Τ,Δίλη 18 ὀχργθβϑβθα ὃγ (6 ἀδίίνο ο886. 
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1δὅ. μέγας, 18 τίου, ἑπηηθι5, σα] οργαϊθά. δοηῆθ, 
πονονοῦ, γοη ον “ὁ σγταΐϊοθδιϑ ἢ) 60." ΑἸὰ 80 ΤὨμογά. 
1, 18. γίγνεται παρ αὐτῷ μέγας. Οη ψΠΙΟΝ 56η86 οὗ 
μέγας 866 (Π6 ποΐθ οη Μείίον, ὅ, 19. 

16. οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίη, 6 581}4}} υἱτοτῖν 80- 
δίδῃ ἔγοιῃ ψπθ, δηα ἃ}} ἱπορυδιηρ ἀστκ. Ετοπὶ 
{158 ραββαβῦα [ἃ 18. μαίη (Πα {86 Ψον5 ἀρ δηοά 
οἶνος ἔτοίῃ σίκερα, ἀηῃὰ (15 15 ἀρτοθδῦ]θ ἰο ᾿Παΐ Ψγν 6 
Ἰεάγη ἔτοπι οἤϑγ συδγίογβ. δὸ ἢ6 Ηθρτ. Ὁ [5 οἴδβηῃ 
Τοηδοτγοά ὈΥ ἰδ δερί. σίκερα, 1. 6. ΠΣ, ἃα νογὰά οὗ 
ΟΠαϊάἀθο ἐογιηδίίοη δηά ἰογγηηδίϊοη, ΠΟ 18 6Χ- 
Ρἰδιηθα ὈΥῪ ὐϑονετον (458 1 βυϑροοῖ, ἔχοι 80Π16 νΘΓῪ 
δηοσίοηΐ Ὀ10]1ςα] ρ]ο58,) οἶνος συμμιγὴς ἡδύσμασιν, ἢ 
πᾶν πόμα ἐμποιοῦν μέθην, μὴ ἐκ ἀμπέλου δὲ σκευαστὸν" 
συνθετόν' ὈΥ ἘΠΙΠΥΠΊ. πάν τὸ παρὰ τὸν οἶνον μέθυσμα, 
μαλίστα δὲ, τὸ ἐκ Φοινίκων ἐσκευασμένον. 80 ϑοΠοϊ. 
(οά. 84. σίκερα δὲ ἐστι πᾶν τὸ μέθην μὲν ποιεῖν δυνάμενον, 
οὐκ ὃν δὲ ἐκ ἀμπέλου. 8ὅ0 ΤΘΟΡὮΥΪ. πᾶν τὸ μέθην ἐμποιεῖν 
δυνάμενον οὐκ ὃν δὲ ἐξ ἀμπέλου. 1{ [ῃδγείοτα ἀσποία8 ψἢδί 
Ψ6 08]]} πιαάο ιυἷπο, ᾿ Ιοἢ, 88 6 ἤηα ἔγοπὶ ῬΙΙΠΥ, νγ) 88 
οχίγοίοα ἔτομι ΔΡ0]68, ρθᾶτβ, ἀδί68, δηα οἴδμοσ ἔγα!, 
85 880 ἔγοπ) Ρ81Π|8 Δῃη15664, Δη4, 88 ΚΙΠΊΟὮΙ Δα 5016 
οἴμον ΒδθΌΙη1ς 4] ΨΥ 65 [61] 08, ἔγοπη ΠΌΠΘΥ, ὈΑΓΙΘΥ, 
ὅς. (Κα οὐ αἰθ), ΟΥ Θνϑὴ ἔγοπι λογδϑ. Εγοπι [Π}]18, ἴἢ- 
ἀφρά, νιοϑδέ οἵ ἴῆο86 δρβία ποὰ ψῇῆο αἴδβοίθα β8 πο. γ 
δὴ δὴ δβοοίϊς σουτλα οὗ ᾿Π6. δὸ 1 ννᾶ8 ψ γι θη ἴῃ 
(ῃ6 [,νν οὗ Μοξδϑβ οὗ πὶ ψῇο Πδὰ νονϑά ἃ νον οὗ 
Νακαν, (ΝΡ. 6, 8.) ἀπὸ οἴνου καὶ σίκερα ἀγνισθήσεται, 
ψ ογα {ἢ ΤΑΓρΡῸΠῚΊ ΘΧΡἾΔ 8 ἃ υἱπὸ πόσο οἔ πυϑέογο. 
(γοἰ8. οβθηπι. δη Κυϊη.) 

1δ. ἔτι ἐκ κσιλίας μέτρος αὐτοῦ. δο ἴῃ6 Ηδργ. ΤΩΝ 
ἸΩΣ ἴῃ 18. 48, 8. 49,1, ὅ. 5.71, 6. δὸ {Π6 (ΟἸα88,- 
68] το Γ5 ἐκ παίδοφ, ἐκ βρέφους. Ὑ εἰϑίοϊη ΠΟΙ ΡΆΓΘ8 
ῬὨ1]ο. 2, 6δ, 10. σχεδὸν ἐξ ἔτι νηπίων παίδων' ἀπὰ 44, 
87. ἐξ ἔτι. σπαργάνων, ΑἾ80 Απ1ΠοΪ. ὅ, 65. Στησίχο- 

. ρὸν δ᾽ ἐνόησα λύρης δ᾽ ἐδίδαξεν ἀπόλλων ἁρμονίην, ἔτι 
μητρὸς ἐνὶ σπλαγχνοισιν ἔοντα. "τι 18 ἴῸΓ ἤδη, οὗ Ψ᾿Η]Οἢ 
ΘΧΑΙΏΡΙ65 86 σίνοη Ὀγ Βδρδοὶ, Ραϊδίγοῖ, δηά Κυρᾷκϑ. 

16. τῶν υἱών Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον, 5}}41] 
οοηνοτί ἤδη, 4.86 [Π6π|ἴο θα. Τἢ6 νογΌ 18 Π6ΓΒ 
086 ἴῃ 8ἃ ἰγϑηβιίνο, οὐ Π|ιρΑϊΐ 56η86, {κὸ {π6 ΗΘ. 
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ΔΉΟΓΊ, δηά 185 ἢδγα, δη4 480 ἴῃ 94). 6, 10. δίγ. ὅ, 4. 
18, 1δ. ἅς. Δρρ[ἰοα ἴο πλοσὰ] θη δ! οη δη 4 σοΓγθο- 
[Ἰοὴ. οἰβίθιη γοίδυβ ἴἰο δίγασῃ 48, 10. Εβάν. 6, 92, 
Βγ Κύρως β8οῖη6 υπαογβίδπα ἰἴ6 Μοββίδι, οἰ θῦβ, 
ΤΊΟΓΘ δεν, π6 726ι5 ]ογαοίϊς ἐμἑοίαγῖδ. 80 Μαὶ. 8, 
1,28, Τῆδ 96 γΧ18 οχρβοίβα τῃ6 σομηηρ οὗ ΕΠ188 Ὀ6- 
ἔοτο {Π6 Μεβϑβίδῃ. 

17. προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ. ΤἬΘΓΘ 18 ΠΟΓΘ τὰ 6} 
ἀϊβδγεηςα οὗ ορίπίοη. Μδην γϑΐεσ αὐτοῦ [0 Κύριον ἴῃ 
{Π6 ργδοθάϊηρ νϑῦβ6, δῃά Ἵοηΐθης, {Πδι.[Π 6 Μοϑϑδἢ 
18 [8 ἰογπη6α αὐ. ΏΘδη Θεὸς πηυιϑῖ Ὀ6 ἰδκβῆῃ ἴῃ ἃ 
ον ὺ 86η86, ἃ5 ἤδη ΒΡοΚθη οὗ {ἢο86 ῆο ἅτ σα β 
ΤΟρΡγοβθηίδίνοβ, βυο ἢ ἃ8 Κίηρβ, πᾶρο8, δηά {Π6 Νῖ68. 
5140 Πἰη861, δα 9. 82, 6. 7. 4.7, 8. 110,1. ΦΖοῆ. 
420, 28. Οἰδοῦβ (45 ΕΌΓΠΥΠΊ] 5) 50 υπἀογβίδηά 1 88 
ἴο ἰἀΚκ6 (Π6 πψογὰά Κύριον οἵ Οοά, τοὶ “Μοεειαῆ, ἀπά 
ἰΥϑηβἰαίθ, “ ουτ οἱ Μεβϑίαπι ἰδηαιδπ)| ἰΘραίιβ ὈΓδῸ- 
1011, ποροῖ!! ἀϊνηὶ ροῖ Μοββίδη) ρεγβοϊθηαιὶ ὑγθοο 
δι." Βαι (18 Β66:8 ἴοο ἔδι-Θἰο ἢ 4, Δη4 18 ποῖ 80- 
Ροτγίβα ὃν {{| ρᾶγ8}16] ραββᾶρθ, ν. 76. 864. ψἤθσγε (ἢ 6 
ψγογβ σδηποῖ, νἱϊῃοιΐξ ν]οΐθησθ, Ὀ6 πἰογργοίθα οὗ 
Οοά μιηβο]. ἩΗδιϊδη, πιοσγο στρ ἢν, {ΠῚ} Κ8 αὐτοῦ 
Ρυΐ οἰ ρἢδ οΔ ΠΥ, ογ τοῦ Χριστοῦ, ΟΥ τοῦ Κυριοῦ, 1. 6. 
[Π6 Μεββία!. Ἐὸσ {86 Ἠδθῦτονβ ψΟΓῈ δοοσιϑίοιηθά ἴο 
1156 ΣΦ ΓΤ, [η6 ατροῖκβ αὐτὸς, ἀπὰ {[η6 [,8Δ{1η8 ἴ}86 δηά 
ἐἐἰ6 οἵ Θυγϊ πϑηΐ ρουβοηδρθβ. 80 [{ 18 5814 [ὉΓ ]ελουαΐ ἴῃ 
1)θιιῖ. 89, 89. - 87, 5. 102, 28. δηα αὐτὸς ἴον Χρισ- 
σὸς ἴη [λικε ὅ, 17. 1 Ζοἢ. 2,6, 12. Βιυΐ 1 τγᾶϑ 68ρ6- 
ΟΙΔΙΪγ υϑοα ὈΥ ἀἰἸδβοῖρίε8 οὔ {Π6ῖγ τηδβίοθγβ, ψ ἢ {86 
ΒΌΡΡΓαβϑίοη οὗ (ἢ6 δρρε]δῖῖνθο.Ό ΤῈ ΡυιΠαρογθδῃ 
αὐτὸς ἔφα ἰ8Β ψ6]1] Κπονῃ. (Κυΐϊη.) Τὰς 1ἀϊοπλ οχίθηβ 
480 0 ποθ τ ἰδησυδᾶρθθ, 8η6, διηοηρϑί (ἢ6 γϑϑί, 
ἴο ΟἿΣ ΟΥ̓. δυνάμει Ἢ ᾿ . 

17. ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἤλίους ᾿Εν ἢοτγα 5:ρηϊ- 
ἢ68 καΐκι ̓ ν πνεύματι καὶ δυνάμει 18 ρμαΐ ΠΣ ἐν 
“πνεύματι δυνάμεως, δ Ὀγ δυνάμις τηυδί 6 υπάοτϑίοοά 
ΘΠΕΓΡΎ, ωξδη. 8δ8ο διγδοὶ),, 48, 12. καὶ ᾿Ελισσαιὲ 
ἐνεπλήσθη πνεύματος αὐτοῦ, 1. 6. οὗ Ε]148.ὡ ΟἸΠΕΙΒ 6Χ- 
ὈΪαίη δυνάμις οὗ 1Π6 υἱγέμεα ἀπά ὁηαοιυπιοηέβ 97 ἐΐὲ 
πε, οἵ οὗ οἰοφμθηοθ. δ8ὲ8 οἡ ἔλικα 24, 19; δῃα 30 
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Βοῖβκα, ἰῃ [ἰ8 Δηϊπιαᾶν. 4, 78. ΟΥ̓ (6 οἈσδον οὗ 
Ε]1488 οἰοφιιθηῆςθ, διιδοῦῆ, 48,1. βαγ8, ἀνέστη λίας 
ὄπ ἴι ὡς πῦρ, καὶ ὃ λόγος αὐτοῦ ας λαμπὰς ἐκαίετο. 
(Κυίη. 

17. ἐπιστρέψαι καρδίας. ΤἬΘΓα 18. ΠΘΓΘ ἃ τηϑηϊξεβί 
Τοίριθησθ ἴο Μαϊαδοϊ. 8, 28, 24. νῆογσθ ).δαίῃθ ἢ 88 
(ἢτ|8 Ἔχ ΙΘηἸγ γοηήογοά {π6 Ηοργον : “ 15 (ΕΠ148) 
ορογδπὶ ἀδοϊῖ, αὐ δά τηδ]οτ πὶ ΤηΟΓ68 ροϑβίθγοϑ γϑάιι- 
οἂΐ, ποβαὰθ 1{Π]ογπὴ ἀρθηάϊὶ γδιοηἱὶ ᾿ἰογπὶ δαϑιδία- 
οἷαί." Βαῖ 6 Ψψυϊραίο, πλοῦ δοσυγαίοϊυ, “ οἱ οοη- 
νογίθί οοσ ραίσαῃι δὰ ἢ]108, οἴ σοῦ ΑἸ Ιογὰπι δα ρδί68 
δογυη." ΊΤ7808 [06 δγγτγίδο νογβϑίοη, δῃὰ Ψοπαίῃδῃ. 
8ο «αἷϑ8ο ψὸ γοδά 1π διγδοῇ, 48, 10. οἵ 1}1189, νῇῆο 
βῃου α ργϑοθαθ {Π16 διϊίνοης οὗ (ἢ 6 Μεβϑιδῇ : καταγρα- 
ᾧεὶς -------- εἰς καιροὺς -------- ἐπιστρέψαι εἰ ὐο πατρὸς πρὸς 
υἱὸν, καὶ καταστῆσαι φυλὰς Ἰακώβ. 16 8686 18, ““δ6 

ΜΠ], Ὁ. ἢ18 ἀοσίγηθ, ΟΧογ δι] ΟΏ8, Δη6 Δ ἰπι ΟΠ ]0η8, 
Ὀτγίηρ Ὁ ἴο ρ885, {δ {Π6 ροϑβίθι τυ 5}4}} ἢᾶνα (ἢ6 
ἸοῸ8 αἰβροβιιοη8 ἰοννᾶγά8 (σοα πὲ {Π6]ν δησοϑίουϑ 
δ." Οὐ, 88 1ξ 15 θασρίαϊ πὶ θγῪ Μοσγιιβ, ἴῃ ἢϊ5 Ῥτω- 

Ἰεοΐ : ““ δηῆβιι8 58:Π}}168 1081} 010 Οαλ}}10 8, φαᾶ ΓΘ - 
σἰοίοῖη, ἀοσθηάο οἱ πογίδπαο εοἴοϊεῖ, αὖ ΟἸΠΠ68 8ἰ- 
11 τηοᾶο Ποη) σορσποβοδηΐ οἱ οοἶδηΐ.᾽ (Καυ!.) 

17. καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων. Βγ ἀπειθεῖς 18 
τησδηΐ αἰδοδοαϊεηέ, απά (τοι {Π6 Δα] ης) ἐγηρίοιιδ, ἃ5 
οἴθῃ τη {π6 δερί. ᾽Ἐν φρονήσει 15 ἴοΓ εἷς φρόνησιν. ΤΏΘ 
ἴννο ῬΓΘΡροβιτοη8 86 οἴζθη' ᾿πίθτοῆδησοα. Φῥρόνησις 
ΒΟΙΏ6 ἰηἰοιργαί υυἱδήάοηι, 1. 6. ἴῃ6 βίαν οΥ̓ νἱγτῖι 6, 88 
Ὀαϊηρ, ἴῃ {6 ορ᾿πίοῃ οὗ {Ππ6 ϑασιβα νυ γιῖθ"β, [Π6 ΟὨΪΥ 
{τὰ ψν ΙΒ4 0ΠΊ, 88 51ὴ 18 [ἢ6 ρτοαίοϑβι γον. 8ο Ατιϑίοϊ. 
ΝΙοοιηδοῆ. 0, 56. (40. ΝΥεἴ8.) περὶ δὲ φρονήσεω----δοκεῖ 
δὴ φρονίμου εἶναι τὸ καλῶς βουλεύσασθαι περὶ τὰ ἑαυτῷ 
ἀγαθὰ καὶ συμφέροντα, οὐ κατὰ μέρος, οἷος ποῖα πρὸς ὑγι- 
εἰαν καὶ ἰσχὺν, ἀλλὰ ποῖα πρὸς τὸ εὖ ϑὴν ὅλον. ἽΠ6 δί- 
καιοι δηλ (ἢ6 ἀπειθεῖς ἃΤ6 ορροδοά ; ἰ(ῃ6 ψίβάοῃι οὗ {Π6 
ἔογηοσ, ἴο {6 ἰοο 158 688 οἵ {ῃ6 ἰαίίοσ. Βιιΐ {ῃ158 1η- 
ἰουΡγοίδιοη 18 ποί ἔδνοιιιεα ὈΥ (ἢ6 ρᾶγδ] 6] 151 οὗ 
ΘΙ 6Γ8. ΕῸΣ ἴο φρόνησις ΔΏΒΨΟΘΙΒ ἴῃ ἴπ6 ἔογιμογ 
ΤΔΘΙΏθΟΓ καρδία. Βυΐ καρδία ὮδΓο, 858 οἴζθη, ἀθηοίθβ 
πιπά, ἐδαιισὴηξ. [τ {Ποιοογα βϑθθῖηβ θϑίζοσ ἴο ἤδΓΘ 
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Θχρουπά φρονήσει 6 βοπέϊεπεϊ! ταΐϊΐοηθ. Ὦϊ5. (Π6 
ΟΓδ ΤΏΔῪ Ὀδ ΤοΟηἀογρά, μέ ραγείέι αοηιηο ρμοριμΐμδ 
»αναέειδ, '. 6. )ᾷάὰ οὑπὶ (Ποπιίημπι), Μα6β885141η),)}) γοοὶρίθη- 
ἄπ). Βιιῦ {ἢ118 8Γ1865 ἃ βοΐ οἵ ἰδυϊοίορν ; ἰποιυρῇ, 
᾿πάδο4, ἴῃ (Π6 Ηροῦτον δηά Ηρ] θηϊβϑιῖς βέν]θ βιο ἢ 
Ρἰθοηδδι8 δρουπά. ΥὙοί [Π6Γ6 15, ροῦῆδρϑβ, ἢο οὐσσᾶ- 
ΒΟ ἰο γϑϑογί ἴο ἃ ρίθοῃδβπ),, 80 ἰἢδί ψγ ἰγδηβίδίθ 
ἐτοιμάϑείν ἙςΟἸ]Προγο, σον ΟΡ ΟΥ 6, ἃ8 12. 20. δηά 2οἢ. 1, 
11. Ὑπογοίογο, (ἢ6 ψογὰ8 ἸΏΔΥ 06 ΓΕΠαογοα τὴ {6 - 
ΓΟ] ον ΠΊΔΏΠΟΙ : “ ΤΠαΐ {πυ8 {Π6ΓΘ τηδῪ Ὀ6 (οοἷ- 
Ἰεςἰεἀά ἰο {πε [μοτὰ (Μεβϑ8}}) ἃ ρΡθορὶβ νν 6]}} ργεραγϑά 
(ὈΥ ἴσὰθ ρίθίυ) ἔῸΓ ἢ8 τϑοθρίϊοη.᾽"᾿ δὸ Ὠς ΒΠορν. 
Εδν. Τλανϑηίγ. Ρ. 89. οἰΐ68 1)10. ὅμιλον -παρασκευασ- 
θέντα, πιμεϊιάϊποπι (δαὶ ραγαΐέαηι, 6 ἐπ 6)1ι5 ραγἐο8 
»εγέγαεσέαπι. (κυ ]η.) 

18. κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; Βο8, [ἢ 8 ΕΧΟΙΟ. 
᾿ ΒΉΡΡἢ 165 σημεῖον, ἃ8 ἴῃ [κοἰΔη. δογίῃ. δθ4. ον 1 

Β66ΙῺ8 ἢ6 βουρ[ί 8 βϑση. Τῇ νΟΓῪ ΨΟΓαΒ 8γ6 568 
Ὀγ {π6 δορί. ἴῃ Οδεη. 1, 8. ἴο ΘΟΧΡΓΟ88 {Π6 ΣῊΝ ΓΤΏΣ. 
δι ἴῃ 1 δῖ. 9290, 4. 704. 6, 1ὅ. ἐν τίν. Το ψοσάς, 
οοῃϑιἀογοά δίομθ, ψοιυ]Ἱα βθο ποΐ ἴο ἄδβογνα {Π6 ξ6- 
ν ΘΓ ρυπιβηιηθηΐ ψ ἢ 0} (ΠΟΥ ΘΓ νιβιιθά, Βυς 
1 νὰβ {πΠ6 ἀϊάθπος ὁ ἀδαγὲ δοσοιηρδηγίηρ ἔπ 6πὶ 
ΜΠ! οἢ σοηϑεταϊοα {Π6 οἴδησθ. Ζδομαγίαβ οὐἱυ δά- 
νεγίεα ἰο 18 δανδποθα γ68ΓΒ, 8Π64 [086 οὗ 8 νι 
(48 ἀἸὰ Ανγαῆδη, οι. 4, 18.). ἤθη Π6 οὐρῇ (βᾶγ8 
Οτοί.) ἰο ἴανθ ἰπυγηθα ἔτοπὶ Ὡδίιγαὶ σδι1868 το {ῃ6 
στοαί Εϊνγοὲ (αιδ6. αὐτοί [ΠΏ Ρχοσθααβ ἴο σοπῖ- 
ΡῬᾶγΘ {Π6 ἔἴψο οᾶ868, δῃά τῆὴ6 δίαγε δπά ἄθργθο οὗ 
οἴδξηςθσ ἢ Ζδοἢδι 83. 

18. πρεσβύτης. Τίια ψοτὰ οἴη ἀβποίθβ οὔθ υογρ- 
ἐπρ' ἐοιυαγ(Ὧ8 οἰὰ ἀρ6: δπὰ τῃογείογα ηοῖ ἀπ ὑπυ ον 
[48 υπητ6α ψΠῊ 1, ἰο ἀδηοία ασαἀναπορα ψοαγϑ, Δάν β 
8οῦνηρ ἴ0 ἀδίογιΐησ {Πδΐ 56η86, ἃ5 μάλα, σφόδρα, ἔς. 
[6 18 ηοΐ ροϑδβί 6 ἴγοπι {{Π||8 τνογά, ποῦ, ᾿Ἰη 4666, ἔτοπι 
ΔΏΥ οὐ ΒΟΌΓΟΘ, [0 ἀείογτηϊηθ {Π6 ἀρ οἵ Ζδοἢδιδ5. 
Κυϊη.) . 
: 19. Γαβριὴλ. Βοοβοητη. 6 Ὁ ΟΌβογνοβ, ἰΠδι [Π6 96 8 
8661 [0 ἢᾶνα ἰϑατηΐ 1η (]δ] 468 (ἢ6 πδπγ68 οὗ δηρο]ϑ5, 
ψ ὨΙοἢ, 11 βροῖη8, ψεσα ρίνοη [Π6πὶ δοσογάϊηρ ἴο. (ἢ6 

ΨΟΙ.. 11. Ν 
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Κιηα5 οὗ τη! βίγυ ἴῃ ψῃϊο ἢ (Π6 96 »γν8 δυῤροβοά {θη 
ἴο Ὀ6 επρ]ογοά ὮὉγ αοά. Τῇι8 Γαβριὴλ ἀδποίο8 δύ- 
ναμις Θεοῦ, ροιυεν' οΥ αοά. δ66 (᾿Ξ σορίουβ δ ΡὈΙηί- 

. Οδὶ οἰ δΔιἸο0ῃ8 ἴῃ ΝΥ, εἴ8. δηἀ {πΠ6 δῃηποίδίιοη οἵ ατοί. 
10. ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. ΑὮ 1τῃᾶρ6 Ρογ- 

τονοϑί το {Π6 ουδβίομῃβ οὗ Οτγιθηΐδὶ οουγί8, γ ἤοσο ἢ6 
18 8814 ἰο βϑίαπά Ὀείογο {ῃ6 Κίηρ, Ψῇῆο ἢ 88 ποὺς ἐι 86σ- 
6688 (0 [ἢ6 ΤΟΥ] ργϑβθῆοα; 10 ὩᾶΥ {πογϑίογα ὃ6 1ἢ- 
(ογργοίθα ἃ ἐαυοινίέθ ηιϊπϊδέογ. δὸ 1 Κίηρε, 10, 8, 
12, 6. 17,1. Εϑβι}). 4, δ. ΠΘΓΘ 18, ρογἢ8Ρ8, δὴ δ]ὰ- 
βΒίοη ο (8 56ο]ιι8ίοη οὗ Εδδίθγη ᾿ΠΟΉΔΓΟΪ8 ἴγοπὶ {Π|6]Ὁ 
8 )]Θοίβ, ὈΥ ψὨΐοἰ) ὨΟῸΘ ἃΓ6 ρϑγιεα ἴο 566 {Π6ῃ} 
Ὀυΐ (6 σουΓίϊογβ, δηά {086 ἱπίγοάυςεα ὈΥ {ἢ 6Π]. 
ὙΠαΐ {Πα γ βῃου ὰ δέαπά τη (6 του] ργθβθῆςθ, 15 αἰδὸ 
σοΟΓΓΟΒροηάθηΐ ἴο ογοηίαδὶ ἔοσγιη. 

20. ἔσῃ σιωπῶν, καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι. ΤΠΘΓΟ 
ΔΡΡΘΆΓΒ, δί ἤγβί βιρῇῃϊ, ἃ ἰδιιζοϊ δ ἴῃ [ἢ686 ψογάβ, ἴο 
δνοϊὰ ψῇῃϊοΐ, ϑοηα δηςίθπί σοιημηθηίδίοῦβ, ἃ8 Ευ ἢ γ- 
108, ΤΙ8 δη ΤΠ ΠΘοργ οί, δηα βανογαὶ πηοάδθτῃ 
ΟὨ 68, 88 Οτοίϊι9, ᾿ηοΓργοῖ σιωπέω ἰο δὲ ἀφαΐ. (Υ οἱ.) 
Α βἰρηιβοκδίίοη, 88 Ἐοβθηπ). γοηδυκ8, θυ ρροτγίοα ὈΥ̓ 
δΔυιῃπογιίγ. Ὅῆα νοτγ8 καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι, ἃρ- 
Ρβϑᾶγ ἴο Καυϊηοοὶ ἴο ΡῈ δα 64, ἴῃ ογάογ ἴο οχρίδίῃ {Π6 
Ργϑοβάϊηρ, ἃ τπηοιῃοα ἔγοαυαθηὶ ψΠ ἢ {πΠ6 Ηοῦτον, δπὰ 
δνθὴ (ῃ6 τοοκ ψύ7ιιίοτβ. δθα δἰδιγθι β Ἔχδηρ 68. 
Ἐοβοηπ. ΓΘΙΏΔΓΚΒ, (πὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι 15. ἃρ- 
ΡΙΙσΔ0]6 ἕο ομθ Ψψ|ο, εἴμ 6 γ ἴοι Ρ] γϑο], οΥ ἔοιη 
ΤΩΟΓΔ] ἱποδρδοιίγ, οδηπηοί βροᾶκ. Βαΐ Ὀοίἢ {π686 [η- 
ἔργργοίδιοηϑ δηθγναῖθ [ἢ 6 56η86. 1. 8πὶ :ῃο]]η6 [0 
(ὨηΚ (Πδι τ[Π6 ἰδίίογ ρῆγαβα 18 θιηρδίῖςαὶ. ΤΉΘΓΟ 
866Π|8 ἃ 8011 οὔ οἸαᾶχ, ψ  ϊοΪ. τᾶν {Ππ8 Ὀ6 ΘΧΡΓΟΞ86α: 
«μοι βι)410 8 8:|6ηΐ, ἂν ἰἢου 8410 ῃοΐ Ἔθνθὴ ἢᾶνθ 
{Π6 ἐλου {γ οὗ βΒρθθς})." Ὑγείβίθίῃη (π8 μᾶγαρῇΓΑ568 
1: ““Θαϊ δυγίρὰβ οἱ ᾿ηρυᾶ ποι τϑοιδ 85 (ιδγαΐ, 
8 ΓΔα5 οἱ πγυία8 τἀ ατίιγ." δὸ ὦ ερρ. 7. 2. Βυϊ {|}18, 
ὙΠΟ ἢ 15 ἀογνοα ἔγτοιι ΕἸ ΠΥ Πλῖι}8, 18 ΠΊΟΓΘ ἱΠρΘΏΪΟΣ8 

ΤΠ δη 580]14. 
40, ἀνθ᾽ ὧν, ὨΘΙΘροη. [Ἶη ἰπ6 δαρῖ. 10 ΔΒ ΓΒ 

(ο {πὸ ΗΘ. ἼΩΝ Ἰ»ὺ; θαι 18 ποῖ, 88 ϑοῖη8 {Π10 Κι, ἃ ΠΊΘΓΘ 
Ἡουταίϑιη. ΟἸαβϑίοαὶ δχϑιηρὶθϑ ἤᾶνα ὑὕὈ66η ῥτγοἀιιςοά 
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ὈγΥ Ραϊαϊγοῖ δὰ Μυηίπθ. 1 δᾶ, (ῃδΐ 11 ὁσουΓ8 {6- 
΄ιυθηῖν ἴῃ ΤὨμογ 468. 

21. καὶ ἦν ὃ λαὺς προσδυκῶν τὸν Ζαχαρίαν. Μοϑί 
Θομηπθηΐαίονβ5 ΓΟΠΊΔΓΚ {ἰπὶ {Π6 ρΘΟρΘ ψαι θά, 88 
Ἐ58114], {1}} 6 53ῃο}} ἃ γείπγη, ἰο ρσῖνο᾽ (ἢ πὶ ἃ Ὀ] οβϑίηρ. 
Βυὶ Ευβίυ5, Ηδιηπιοηά, ἀπά Εγαβηλι8, ἤᾶνο, τῆ 
τθδβϑοη, οδ]οοίοα, {πὶ {Π15 Ὀ]ββίπρ ψὰ8. ΟὨΪΥ 0 6 
Ῥτοηοιπηοθα 8 (ἢ6 πηογηϊηρ βθάβοη, δη ἰἢαῖ, 1Γ ψγ6 
ΤΩΔΥ Ὀ6]ΠΙανα Μαϊπηοηὶ 68, {πΠ6 ργῖθϑὲ ψῆο Ρυγηΐ 1Π6 
ἸΠΟΘΏ86 ἢ {6 βδῃοίπαγν, ἀἸἃ ποΐ ργοπομποῦ ἐΐθ δ[688- 
ἐηρ, ὈὺπῚ {πᾶΐ (ἢ 18 οἷἿοΘ νγὰβ σοπιη{64 το αἀποέδογ. 
ΝοΓ ἀο68 πογο, ἰῇ {Π6 ργθβθηΐ ρϑ888 06 ἈρΡθ6ΆΓ, ΔΗ͂ 
σογίαϊη ᾿παϊοδίιοη οὗ ἃ βασογάοίδὶ ᾿θβϑιηρ ἢδνίηρ' 
Ὀϑθη ριοπουησδα Ὀγ Ζδοβδτγ 88. 

21. καὶ ἐθαύμαξον ἐν τώ χρονίδειν αὐτὸν, {[Π6Υ ΨΟΠ- 
ἀεγβά {Πδὲ ἢ6 ββῃουὰ (ΔΥΓΓῪ 50 Ἰοῃρ 'ῃ {Π6 βα ποίθδγΥ, 
δηῃἀ ψΊ ἢ τοᾶϑοη. ΕῸΣ [ἄρ ΡθᾶγΓβ ἴο ἴανθ 66 ἃ οὔ8- 
ἴοπι ψ (ἢ [ῃ6 Ῥτγίθβί, ποῖ ἴο τη Κὸ δὴν ἰοηρ ϑβίδυ, 16ϑβ8ῖ 
[ῃ6 ῬΈΘΡΙΣ, ὙΠῸ ΘΓ ἀνδι 1 ηρ᾽ ἢ15 τοίυγη, τὴ ἴΠ6 οαΐαὺ 
οοιγί, Βηου] ἃ ΒΌρΡροβε {παῖ 1Π6 ἀθίαυ νν88 οσσδβίοηθα 
Ὁ. 18 Ὀαίηρ 8βἰδιη, [ἢτουσῖ (Π6 δῆρονῦ οὗ {Π6 Ποῖ, 
ἴῸγ 80Π16 ὨΘρΊ ρθηςθ ἰη [Π6 ρΡαγογπηδηοο οὗ ἢΪ8 ἀπεν." 
Τῆι 80) ςς 18 ψγ6}} 1Ππ|ὸταϊοα ὃν ΓρὨ[οοἱ, δοπορίί- 
θη, δοῃεια ἂρ. Μϑυβοῆθη, δηά 480 Ὀγ ̓  οἰϑίθιῃ, ἴγτοπὶ 
ψἤοπι [1 8οἰεοῖ {Π6 ἰο]ονίπσ. Ηογοβ. Φοηᾶ ἔ 49, ὁ, 
Δηιἰ ΒΑΡΎ]. ὅ8, 2. δυπιπηυ5 Ροπιίοχ ἔμ] οὐδίϊοηθπι 
Ὀγόνοπ τη ϑδηςίο--- ΓΟΙΧῸΒ ἰῃ οὐδίϊοηθ πο [1.9 Π6 
ἐου τη! ἀπθηι δἰ 4υδπ ἰησυϊογοῖ ρορυΐϊο. Η!βἰοτία δβὲ 
ἦα αιιοάδπ), ατἱ ΡΓΟΪΙΧιιβ ἔν, Θὲ ρΑΓΔΕ ογὰπί ροβί 1ρ- 
811Π| ᾿ηἴΓᾶΓ6. ΚΕ δγιηΐ, θυ 1586 διπηθοηθιῃ Ζιυβίι. 
Πϑισαηΐ οἱ : ἥἄσδΓα ἴϑιη α1ι πηογγ 8 ἡ Ἀδβροηάί; ΘΡῸ 
ΒῈρΡΡΙ σαν: ὉΓῸ ἰσπρ]ο 1)61 νϑβίγ, Π6 δχϑοιηαθγρίιν. 
Βδρογαηίΐ : Νοη σοηνθηϊί ἰδιηθη, τ απ αἰ Τ]ΟΓΟ- 
ΓΪ8. 

π᾿ Ὅν, οιάνιάρσο ζπαϊ οἰ οὐ ΒΥ ΟὔΒογναβ. “6 ΑἸ] παῖ 18 ἤθγο γοοοσάθα 
τ]. ἢανθ πη δι: ἴῃ 8 ἔδινν τηϊηυΐεβ ; ἰδ δδθπη ργοῦα 6, {Ππαγοίογο, 
τπδῇ βίης 6 1Π6 ρΘορί6 τοοῖς ποίίοα οὗ [18 σομεϊμυΐηρ; 50 τη οἢ ΙοσοΥ 
1πδη ΟΥΙΏΔΓΥ ἴῃ ἐμὲ ΒΟΙΥ ῥἷδςθ, ΒΒ βρβηϊ βοιῖδ {Ππ|6 ἰῃ βθογϑί ἀθνος 
τἰοη, ψ ῇογθ, ἴῃ ἃ πιϊχίαγα οὗ ΠΟῪ αβδοίίοηβ, γἰϑίησ οἡ 80 ζσγϑδῖ δηὰ 
ΟΧΙΓΔΟΥἰ ΠΑΓῪ δῃ Οσσδβίοη, π6 πῃ ΘΔ ΠΥ ἔογρεῖ ἤον ἔαβί ἐπ6 π|οὸ- 
ΠΊΘη(5 Ραββα δυγαν.ἢ 

Ν ὦ 
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2, ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν. ΤἬΘΓΘ 18 ὮΘΓΟ 
8η ΟὈΒΟΌΓΙΥ. ὈΥ Γαδϑοὴ οὗ ἴῃ6 οἰτουιϊηβίδησοβ. ποί 
Ὀοΐηρ βυ ΕΠ ΙΘΕΥ υηΐο] θα. ῬΤΠΘορηγίδοι ἢ848 δ᾽ οηθ 
ἢ οὐ {Π6 ἰσιια τηϑίποά οὗ οχρ!οδίίοη, ἰῃ (Π6 [Ὁ]1ον- 
ἴῃ ΜΟΙ : διένευε δὲ τῷ λαώ Ζαχαρίας, ἴσως ἐρω- 
τοῦντι τὴν αἰτίαν τῆς σιωπῆς" μὴ δυνάμενος γὰρ 
λαλῆσαι, διὰ νεύματος ἐδήλου ταύτην; ὈΥ Π6 δ!ὰ οὗ 
ψ οἢ Βυρρεϑίίοῃ, Κυϊποοὶ 48 {πι|8 858{|8(Δοίο ]} Υ ἀ6- 
(4116 4 {{|| Βεᾳιιαηοα οὗ οἰγουτηβίδης 68. 

“«Τη6 ρϑορίὶβ δὰ ὑβδθῆ 1:ἢ δἰδγπι, ἰοϑέ Ζδοἤδγιαβ 
δῇῃουα ἢανο αἰδἀ τη (ἢ 6 βδῃοίπδγγ; θυ θη 6 1536 68 
[ογΠ], δ βοοιηθα ἀσρηνοά οὔ Πα δου ἐν οὗ υἱίθγδηςθ, 
(6 γ, τοι ἐπαΐ οἰγουτηβίδηςθ, σοη]δοία ΓΘ [ἢ 5ο0Π16- 
{πϊηρ ΘΧΙΓΔΟΓΙ ΔΤ δά Ὠδρρεηβα ἴο ἢίπι, Δηά, 88 
ψγ)ὰϑ ΝΘΓῪ ὨδίιΓΑὶ, ἀϑΚοα ΠΟΙ ἢ6 ἢ8α 866 ἃ ν᾿ 5ἴοῃ, 
Δη4 {Π15 ΖΔοιδγία8 δἰἶγιηθά, ὈΥ ποααϊηρ 85βθηΐ. 
Ὀπστασία σοτΓοβροηβ ἴο (6 ΗΘ. ΠΝ τη ΠΏ δη. 9, 
28, 1: 15 ἀχρίαἰποά ὃν Ἡδβυοῆῖι8 φαντασία, ἃ νἰβἰοη.᾽᾽ 

φῷ, ἦν διανεύων, ἴον διενεύς. ΒΌΡΡΙΥ τοῦτο, “ἢ 581Ἁ 
{π|8 Ὀγ ηοά8 δη4 ροϑίυγοβ." ΒΕῸΓ {ΠῸ ψοζγά διανεύω 
δηὰ 118 ΟἾΠ6Γ σοιηροιιηῆβ, ν ἤθη ἰουπά νἰϊοιΐ δὴγ 
Δα! οη, τηΔῪ 6 υπάογβίοοα ἴο πιοδη {ἢΠ18, 1685 (ἢ 6 
ςοηΐοχῦ βῃοιϊά ἀδίοεπιηα οἰϊογνν 886. ΤΤΏΘΓα 15 πἀοοα 
8Δῃ 6111ρ518 οἵ κεφαλῇ, Ψ ΠΟ} 15 ΒΌΡΡ 6 ἀ ἰη Ηοῃι. Π].1, 
δ14. Ἡδηςθο, τη Ατίθά. ὅ, 71. Ρ. 028. τὴν κεφάλην, 
Ι ςοπ]θοΐυγα τῇ κεφαλῇ. Οἵ͵ οἵ ὀφθαλμοῖς, 88 ἴῃ "5. 84. 
22, διγ, 27, 22. ογ οὗ προσώπω, 88 ἴῃ Ηετγοάοί. 7, 8, 
21. τράχεσι προσώπου νεύμασι, δῃηὰ αυβδη. 10. 81. 
γεύματι προσώπου. δ0 Ηοτγοάϊδη. 7, 8, 4. Α15ο0, Ηοτ. 
οί, 1,0, 65. “ππέαη, αἰδϑίοΓα. 6 5 οσι}105.᾽" δοιηθ- 
{{π|65 Λπόγὸ 15 8η 61}}0818 οἵ χειρὶ, 48 Ιηἴτα 6, ἐνενεύον 
τῷ πατρὶ τὸ τι κι τ. Δ. δο Ζοβίῃ,. 2, 48, 4. τῇ δεξιᾷ 
νεύσας. ἨἩετοάΐδη,1, 0, "7. χείρος νεύματι. Ομοβαπά. 
Ρ. 90. ταρασύνθημα γίγνεσθαι νεύματι χείρος. 09. 1278, 
46. καὶ τῷ νεύματι τῆς οὐ προσεῖχον. Ἡρτοάήοί. 4, 
118, 7. τῇ δὲ χειρὶ ἔφρασε. ΑπΙΠΟΙ. 2, 46. (οεἰϊοα ὈγῪ 
Ἶνε(8.) τῇ Κι τὰ λοιπὰ “σολοικίδει διανεύων, κἀγὼ 
δ᾽ αὐτὸν ἰδών, τὸ στόμα μου δέδεται. [ἰ 18 ΠΟΨΘΥΟΓ 
ΒΘη γα ν ἰδ ἴο Ὀ6 Βυρρ]16ἀ, ἃ5 ἰηΐτα 62. Δηά 80 1 
πηαἀογβίδηα Τυογά. 1, 184, νεύμάτι ἀφανεῖ χρησαμέ- 
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νος δηὰ [ῃς ἰἸυϊ αἰίοη οΥΓ {πι ραβεβαρε ἴῃ Το ΧΊΡΗΙ. 
1478, 60. νεύματι ἀφανεῖ προσ χων" δΔῃηά ἴη (Ἰδη}. ΑἸοχ. 
ϑίγομ!. 88, 8. ἢ. νεύματι ἀφὰνεῖ κεχρημένων" δῃὰ 
ΡΙυίαγοῦῆ Αταῖ, (. 20. διὰ νεύματος ἐδήλωσε τῷ 
Γίσχνωνι φεύγειν, ὙὮ1Οἢ ΒΘ6ΘΙη8 ᾿πιϊταἰοα ἔτοτ ΑὙΙΒιορῆ. 
ΒΑΌΥ]. (οἰιοὰ Ὀγ Ῥεβοίδη, [,. 18.) ἐννεύει μὲ φεύγειν 
οἴκαδε. 566. Αγιβίορῃ. ΤὭσδβιῃ. 607. Α1͵8ο, Αρρίδῃ. 
11, 885, δ60. καὶ διένευον ἀλλήλοις διαχρήσασθαι κ. τ. λ. 
᾿6β: 468 βανοσδὶ οἴπϑν ρᾶβ8ϑᾶρθ8 σοἰ]ροίβα ἴῃ 1ἴῃ6 σΟΌΓΒ6 
ΟΥ̓ΤΩΥ τγοδαϊΐηρ, ψν Π]Γἢ 1 σδπηοί ἤσθγο ἀοίδ!}. 

28, ἡμέραι τῆς λειτουργίας. Ὦτ. Ηκπιη)οηα ἢ88 
ἤΘΓΘ ἃ ΝΘΙΓῪ ἰοῃρ δηποίβδίοη, ψΒογοΐη [6 885 {ΠΥ 
ἈΠ 58 15 ΔοῖογΥ ἰγοαίθα οὐ {Π86 νᾶτγῖοιι5 8]0}1Η6ς- 
(ἰοΠ8 οὗ {18 νογά, ἴο ψῃ]Οἢ 4}} βυσοοοαϊηρ᾽ σοπηηηθη- 
(ἀΐογβ ἢαν θθϑῇ πηυοῖὶ ᾿ηἀορίοα. [{ πηδῪ ϑυ{ῇς6, ῸΓ 
[Π6 Ργαεβοηΐ ρΌΓΡΟΒβθο, ἴο βίδίβ {πὲ λειτουργία 18 ἀογνοά 
ἴτοτῃ ἴΠ6 οἷά πψογὰ λῆτος ρωδέϊομια, δῃ ἃ βρη ῆθβ ργο- 
ΘΓΪΥ ΔῪ ρωδίϊο βογῦνίσθ, θοῦ Υ οἷν], ΟΥ ΤῊ ΠΠἈΓγ. 
υὐ 1 {π6 δογρίιγεοβ, ἢ 185 ΔΡΡ]Π6α το {Π6 ρΡυδ]ῖς - 

οοθβ οὗ γε σίου : Εἰτϑι, (πΠδι οὗ (ῃ6 Ῥηδβίβ δῃά 1,- 
νἱΐ68, ὑπᾶογ (Π6 Μοβαῖς [7 : δεοοηαϊΐν, {πᾶΐ οὗὨ 
ΟὨ γι βείδη Ῥγιθβίβ, υπάδϑγ (6 (ὐοβρ6ὶ Ὀιιβϑρθηβαίίοη, 
ἱπουάϊηρ, Ἔν τυ Ὀγαποῖ οὗὁἨ {6 βαοοσγάοίδὶ οϊοθ. Οὗ 
[Π686 νὩΓ1ΟΙ 5 8:0: ΠΟΔ.ΙΟΠ 8, ΘΧΘΙῚΡ]68 τὰν ΡῈ ἰουπὰ 
ἸΏ Υεἰδίθη : οχ. σύ. 2 (ῇσγοη. 81, 4. ὅπως κατασ- 
χεσωσιν ἐν τὴ λειτουργίᾳ οἴκου Κυρίου. (108. ΑΠί. 4, 
4.,4.. 12, 9,. Β.1, 1. 10. 92,17, Φ. ἴΙῃ {Π||ι ΕΟ 681- 
Δϑ(1041 ὙΓΙΓΘΣΒ, 10 18 ΟΠΠΘΗ͂Υ Δρρ θὰ ἴο 1π6 Ρυ}]}1ς 
οἴἶο65 οὗ ργδυϑσ, ρογξογπηθα τηογηπρ' δη ἃ δνθηϊηρ. 

24. συνέλαβεν, εοῃςεϊνοά. Τἢ8. 18 δὴ 6] ρι1ο4] 
ἤγα86, ἴῃ ψὨΙΟἢ ψ6 πηι υπαογβίδηα ἐν γαστρὶ ΜὨ]Οἢ 

15 ΒΡ] 164 1ηΓΓ, ΟΓ ἐν κοιλίᾳ, 8ἃ8 2, 222. θε81:468 ψῃ]ςἢ, 
ψ6 τηυϑί υηἀΔογβίδης ἔμβρυον, ἃ8 ΔΡῥΘΑΓΒ ἴγοτῃ νοῦ. 86. 
συνειληφυῖα υἱὸν. Ποαρἢ ᾿πἀορα [Π8{ ΠΠΔΥ 6 γαίῃ Γ 
ΔΡΡ σα] ἰο [Π6 ρετγιοά οὗ ροεβίδιοη. Ηδθγθ ρϑγῃδρβ 
ΨΘ ΙὩΔῪ ΠΊΟΓΘΒ ὨΓΟΡΘΙ Ὁπάεογβίδηα σπέρμα. δὸ 
Οαϊθη. ἀ6 δοιηΐηθ 1. (οοἀὰ ὈΥ Ὑεί8.) καὶ μοὶ καὶ 
αὐτὸ τοῦτο συλλαμβάνειν τὸ σπέρμα, ἔτι τε πρὸς αὐτὸ 
τοὔνομα τοῦτο ἡ σύλληψις ἐντεῦθεν ὑπὸ τῶν γυναικῶν 
ἐδόκει τεθεῖσθαι. ὅ66 ἀδη. 80, 23. Ὠουΐί. 7, 8, 14. 
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24. περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε. ὕροη {ἰις 
8688 οὗ {ἢ]3 ρᾷβϑαρο, ἴῃθγα α8 Ὀθθη τη οἢ ἀϊδγοηςα 
οὗ ορίῃίοῃ. δοιμον δαί ̓πἀθοα οἵἉ οὐβουσιΥ δηά υπ- 
ρογί δι δἰίδοΐα8 ἰο ἰΐϊ, ργοάἀυςοά, 1 σοησαῖνα, Ὀγ ἰἢς 
[οο σγοαῖ ὈΓΕΥΠΥ οὗἩ ΤΠ 6 τσιῖοτ. Μδηγν ἱπίογρτγοϊ ἰῃς 
ΜΟΓΑΒ περιέκρυβεν ἑαυτὴν, ““ 86 σοῃσθαϊθα ΠΟΥ ῥτγερ- 
ὨΔΏΟΥ,᾽) 1. 6. ἀυγίηρ [ἢ6 ὅγτϑί ἔνα τπηοηΐῃ8. Τἢ5 ἢ ς 
ΘΒ Ὀ0 ἄοῃα ἔον ἐλαέ ρογίοα, ΟΥ ΘνΘἢ ἃ ἰΟΏΘΟΓ ΟΠ6, 
Θϑρθοίαι ἢν ὉΥῪ δὴ οἱ θυὶν ψοιῆδη, οὗ ψῇοπὶ ἢῸ ΟΠ6 
Μοῦ ΒΌρΡΡΟΒο ᾿ἰ. Τα σεαάδοη 707 οοποεραίπιοηξ ἸΏΔΥ, 
(ϑᾶγ [6 0} αν Ὀθθῃ, ἴο ἃνο!ά (ἢ6 ἀυθίοι8 ΓυΠΊΟΙΓΒ 
οὔ (8 νιΐρᾶγ, ϑίπεθ ἔδευν ψου]α θαϑιὶγ Ὀοἰΐθνο (Πδὲ 5ῃ6 
γγ88 ργορηδηΐ, 0η1}}, αἴϊτογ ἰῃδὶ ρογιοά, 1 σου θ6- 
ΘΟΙΏΘ ἴοο πιδηϑδϑὶ ἰο "6 ἀδηϊθά. ΟἾΠ6τ8. δχρίδίπ, 
“9. 8}ῃ6 Καρῖί Πογβϑί ἢ δι Ποπλθ, ἴῃ οὐ ἴο σοησθδὶ ΟΣ 
ῬΓΟΡΏΔΠΟΥ ;" δηά ἰῆθ86 ἴδ Κθ {Π6 πέντε μῆνας οὗ [Π6 
ἤἥνα ἐαδέ τηοηιἢ8 οὗ ριορηδηου. Εοῦ (βᾶῪὺ {{60), 
Δυγηρ ἐΐοδ6 το ἢ 8. 8.6 σου] πο Ἰοηροῦ σοηςαΔ] 11, 
δηα (Π6Γ6 νν88 γθάβοῃ ἴο ἔϑδασ, ἰϑϑ πιθοῦ ἢοσ ονῃ 
ΒΒ δι οη, ΠΟΙ {Π6 νον οὗ ΟΣ βιίυδίίοη, ψουϊά 
ονογοοῖηθ (ἢ6 ἱπογϑάι γ οὗὨἨ {Π6 νυΐχαγ. Τὸ δοέΪ 
[Π686 Ιπἰογριοίδίοηδβ, Κα! ποοὶ, ψΠ ἢ τθάβοῃ, οὈ]θοίδ. 
Κορ ΕἸγδί, "6 ἀθηΐϊθβ (δὲ περιεκρύβεν ἑαυτὴν σδη 
ΡΓΟΡΘΙΙ͂Υ 5 Ρη ΠΥ ἐὸ οοποραΐ μον ργεσπαπον. ϑθοοηάϊγ, 
Β[η06 [Π6 ΜΟΓΩ8Β ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἕκτω τηιιδί ἀδηοίβ (ἢς 
ΒΙΧΙ τηοηῖἢ οὗ ρΓορηδηοΥ, {Ππ ρΓθοθαίης Οἤ68 οδῃ 
ΟἾΪΥ τη6δῃ {{|6 ΝΣ ἤνα : ῃϑιίποῦ ἀοο58 6 σοπίοχί 
Δ γ11 56) ἃ Β6η86. ΤῸ [8 δϑεοοηά ροβίΠοη 1 Θη ΓΟ ΪῪ 
αϑϑϑηΐ ; θυ νι γοϑρεςί το [118,3 7γ8ὲ, 1 ἃτὴ ᾿Ἰπο]1η66 ἴο 
Πιοϑιίδία ; δηά Ἔβρβοῖδ! ν ἤθη ἢ6 σοΘ8 οἢ [0 βᾶυ, ὑπαὶ 
1 σδηηοί 6 σαγίδι ]Υ δῇϊγτηθα (ἢδὲ 5Π6 σοησθα]θα ΠῚ 
ΡΓΟρΏΔηΟΥ. [δ δάπιξ, [Πδἰ ἴτοιῃ (Π6 ψψογά8 [Πϑιβοῖνοβ, 
118 15 ποῖ οογίαϊη : υΐ (6 σοηίοχῖ, δηά {Π6 οἰγοινπι- 
δίδηςε68 οὗ {Π6΄ 6886, 18 Κ6 [ἃ ὨΙΡὮΪΥ ργοϑαδίρ. ΤΏ 1 18 
Θχργνεϑϑοά ἴῃ (ῃ6 Ῥεγβίς  γϑίοη. ΤῊ ἔστι Γαάβοη ΓῸΓ 
{Π6 σοποθδἰ πηθηΐ, 15 ρΟΓΠΔΡ8 (Πδΐ Ἰοηρ ἃρὸ δϑ8ϑρῃθα 
Ὀγ {π6 Οτροῖκ ἰπίογργαῖθιϑ.ο ὅδὸ Τπϑορῆγν]. 808. Ο. 
σώφρων οὖσα ἡ Ἐλισάβετ, ἠδεῖχο" καὶ διὰ τοῦτο πετ 
ιέκρυπτεν ἑαυτὴν, διὰ τὸ ἐν γήρᾳ συλλαβεῖν. ΟΥ 88 
αὐπγαλΐ8β ΡὮὨΓΑΒ868 1ΐ ; αἰδουμένη τὴν γήραιαν καὶ 
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ἔξωρον κυοφορίαν. 1 οδῃποί {Πογοίοσα αϑβοηΐ ἰὸ Κυὶϊ- 
ὯΟΘ6], ψγῆο διὐεἰδυΐαβ 1 ἴο ἃ ἤδοβῖσα ἴο ψόογβῆρ αοὐ 
ΙΏΟΓΕ ἔθσνθη Υ τ δη υϑι], Δηά (μδ΄ 5Βῆ6 Κορί Πουβοὶ 
δὶ Ποιη6, {Π] δίῖοσ (ῃ6 ΘΠ το ἢ, 1{ νου ]ά Ὀ6 80 ον]. 
ἀδὴϊς 88 ἴο θ6 πο ᾿ἰοῆρεν ἀεπῖεά. Βιυῖ 1τΠ18 Β6 θη 8 
βοιωθνῃδί Πα 8ῃα {τἸστὰ : πο ΠΟΥ 18 1 τυ, {δὲ 
δίτρν ἰῃδὲ ρογίοα 1 ψοια Ὀ6 80 οογίδίη (μα 10 σουὰ 
ποῖ 6 ἀδηϊθα. ΜᾶϑγῪ τὸ ἴῃθῃ ἰδΚο περιέκρυβεν Ἰῃ {Π|8 
86η86 οὗ “5:6 σοῃοραίβα ἢογβοὶἤ," 1. 6. οοηοοθαὶ θα ΠΟῚ 
βιἰδιϊοη Ὁ Απά, σοῃβιἀθσίηρ ΠῈΓ δάἀνδησθα ὑϑδγϑ, 
ἔτοπι πηοίῖνοϑ οὗ 46 ]Ί1Ισδον, {πὶ 586 τσ! ποῖ δησοιῃ- 
ἴογ {Π6 σοδῦβθ Ρ]θαϑδηίγ68 οὗ (π6 νυϊρασ. Τῆι ἴδγ, 
4}} 15 βϑι 016 δῃηὰ ργοραῦ]θ. Ηδργο, βόούανοσ, 6 8.6 
δῃσοιηίογοα ψ ἢ ἃ ἀὐἠομίέν. ὙΜΠδὶ οοσαδίοι που]ὰ 
1Π6γα Ὀ6 ἔογ ἀοΐϊηρ [818 ἴῃ (Π6.32γδέὲ ἥνο Ὁ Αηα 1 ἢανθ 
δα! ἰ6ἀ {πδἰ (ἢ6 ΘΧΡΓΙΟΒ8Ίοἢ σϑηποί 06 ἰἀΚοη οὗ (ἢ 
ἰαδὲ ἄυθ. ο {ἢ]18, Ἰηδν 1 ποῖ Ὀ6 δηβπνψεγοά, (ῃδῦ ρ6Γ- 
ἢᾶρ08 6 ἃτ6 οΐ σοιμῃρο θα ἰο ἴα Κα οἰΐμογ {Π6 ἢγβί 
ἔνα, οΥ {6 ἰΔ8ὲ ἔνα, Ὀυΐ αην ἢἤνο ἡ ΤὭυΒ, ἀδίηρ (ἢ6 
ὁοιηηοηοοιηθηΐ οὗ (ἢ6 ἔνα τοί 5, ἔγοτα (Π6 ρῬογίοά 
ψ θη ἘΠ ΖΑ ἢ τηὶσῃς ΓΔΏΟΥ ΠΟΙ βι(υπδίΐοη ψουἹὰ ὈΘ 
ἀιϑοογηρά, Ὀθοίοτο νὰϊοῦ ἐἰηρ, [ἤ6γα ψου]α 6 Ὧο οσοᾶ- 
δῖί0οηῃ ἴῸγ σοηῃοδαϊπηθηί. 18 Ὠγροίῃθ81:8, ΠΟΎΤΟν ΟΣ, 
ΒΘΘΠ5 ΒΟΔΙΌΘΪΙΥ (ο ὃ6 δΔαπηἰ64 ὈΥ νοῖ. 86. καὶ οὗτον 
μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳε ΤΠΘΓΟ- 
ἴοτϑ.: π᾿ πχυδέ Ὀ6 ἰηἰοιργοίθά, Καρί Βαγβο οἶοβο ἃ 
νου ἰ βυρσραβί, [η΄ ροβεγ ἘΠ ΖΑοίῃ τρις Κορ 
Πατβο οοβα ἀυσίηρ ΠΘΓ ΡΓΟΘΏΔΠΟΥ, ἔδασγίηρ (το 6 Γ 
πδίυγαὶ νυν 158}} ἰοῦ οἴβρειϊηρ, δῃὰ Π6Ὶ ρογβυαλϑίοη {{πᾶξ 
{π6 σὨ! ἃ ψουὰ Ὀ6 8οῖ!β δχίγδογα! ΠΆΓῪ ΡΘΓΒΟΏΔρΘ,λ 
ϑις ἢ) βογί οἵ δοοιἀθηΐβ 88 ργοάι:οθ ΠΟ ΔΥ 6, ΘΒρ601- 
Ι}γ ἴῃ (ἢ 6 ΘΓ ΘΓ ϑίασθ, δῆ ἱπουρθς ἰὉ Π6Γ ἀυίγ, 1 
866 18, ὈΥ (ἢ6 ὩΘΧί ΨΕ͵86, ἃ8 ἰῇῆ6 Ιογτὰ Παὰ ὈδΘη 80 
στδοίοιιβ ἃ8 ἴο σδι18Β6 6 ἴο σοησεῖνο, δηά {Πι18 [8 Κ6 
ΔΥΔΥ ΠΘΓ ΓΟΡγοδοῖϊ Δ ΟΠρ' πηδη, ἴο ἴ8Κ6 ϑρθοίδὶ σἿᾶγθ 
οἵ ποσβοὶ, (μα 816 τοῖρῃῦ ποῖ, ὈΥ σΑΓΘΙ 88} 688, ἔΠ18- 
{γαῖθ [18 ρσγϑοῖοιϑ δα ὐρμμι ἴον ἐλῖδ, 1 σοῃορῖνθ, ἰδ 
{86 ἔτ 8Β6η86 οὗ (ὴ8 ὑνϑηῖν-ΠΙἢ νοσβο. ὙΠΟ ΟΣ 888 
οοποραίεα ὮΘΥΙ ῬΓΘΘΊΔΠΟΥ, 185, 1 δάπηξ, μοί οογέαϊῃ : 
306 σου] ῥοῦ ὈΪΥ ἀο 8ο, δἱ ἢγϑβί, ἔγοια ἀθίίοαοψς: ὉΏΈ]} 

-ν- 
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δῇοσ (6 νὶ5ιι οἵ ΠΟΥ σουδβίη, δῃηὰ ψΐίθη 1 Ὀοοδπο 
Τηδηϊ65( [ἢδἰ ΠΟΙ ΡΓΟΡΏΔΠΟΥ ψ»8ἃ8 Ὀσουριῦ δρουΐ Ὀγ Ὠ]- 
νη Ψ0|1}1, βῆ8 νου ἢο Ἰοηροῦ αν 8ΩῪ πιοίϊνα (0 
οοηςθΒ] 1{. 

95, πεποίηκεν --- ἐπεῖδεν. Ποιεῖν 15, πα {πὸ ΗΘ. 
τῶν, ἰακΚϑη ἔοσ εὖ σοιεῖν.. ὅ0 50 ἐπείδω 18 υβοᾶ πΚὸ 
(ἢ6 Ηφῦγ. ΓΝ, Ἰὼ ὅδη. 18, 10. (οι ΨΉΙΟΙ 18. ἀ6- 
τἰνεά (ῃ6 Οτεοῖ ὁράω,) 1ῃ [Π6 Β6η86 οὗ “ ἐο ἰοοζ προ 
(ἔογ ροοάλ), ;:. 6. ““1ο σοηΐογ βεϑηθϑῆϊξβ ὑροη." ϑδὸ {86 
Ηδφργ. ἽΡΘ ; ψ τ 1818 Ἔχοορίίοη, πόνον, {πδὶ τὶ 
βρη ῆθδ ἴο ἰΙοοκ ὕροπῃ, Ὀοίῃ ἴῸΓ ροοά, δῃὰ ἴογ ον]! ; 
Δ 80 ἴπ6 1,δ(1η αὐ ϑρεοίαγε, ΜὮὨϊοΪ 15, ΠΟ νΟσ, υβοα 
ΟὨΪΥ ἴογ σοοά. Οὐ νοὶ βθη86 866 ΕδοςιοἝ δι Β 
1 ὀχίςοῃ. 

427. παρθένον μεμνηστευμένην ἀ. Ὀφείγοίποά, Πα 
ψΕΙΡ μνηστεύω ἰ8 υϑο] ἴῃ [ἢ6 Ξερί. (0 ΟΧρτγο85 ὨΝΝ. 
δὸ ἴῃ ἴοι. 422, 28. 4 νεἰγοίῃοα δι ἄθὴ 18 ἐδγιηθα 
ΟΝ Ὁ 7. (Κυϊη.) 

Φ7. ἐξ οἴκου Δαβίδ, οὗ τπ6 (Δ λϊν οἵ Βανιά. Ὑει- 
δίθ!η οἰΐε58 Τδςῖί. Α. 1, 4, 7. “ΤΟΩΠΔΙΓΙχ ἀοσημ5.᾿" 
δυασίοη. Αιιρ. 25. ““ἀομγ8 τηδ]65(88.᾽" 

28. Χαῖρε κεχαριτωμένη: Α οὐ τῶ ἔργ οὗ 5βα]αία- 
ἰ(ἰοη δαυϊνδίθηΐς το {ἢ6 Ηοῦτον Ὁ, η΄. Οτοοκ 
εἰρήνη σοὶ, ἴῃ Ἐηρ]. λαϊΐ, αἷΐ λαὶϊ, Ῥβᾶςθ Ὀ6 ἴο {Π66. 
ΟδρθὈ6}} τομάθγβ κεχαριτωμένη ζανοιγίέο ο7 Πεαυθη, 
Ὀυϊ. ον σοϊηοη νεγβίοῃ 86 618 ργοίθγδοϊθ, “ποὺ 
ἃ ΙΡΉΪΥ ἰἀνουγοά. 580. Ῥηάδνογ. κεχαριτωμένη, 
πεφιλημένη. [{ 18, (ϑαγ5 Κυϊποεῖ,) Οχρ]αϊηδά 1η ν. 80. 
δὴ χάριν παρὰ Θεῷ. ὅ0 8 ῬΙΘΆΚΠΙΝ Ρβ, 18, 26. 
μετὰ τοῦ κεχαριτωμένου χαριτ ἢ) ΏΘΓΟ κεχαριτωμέ- 
νου Του των οἵ ἦε υϊοῖπε )ανυοιιν, ΞΗν Τὶς 
βρη! Ποδίρη 566 18 ρΑΓΟΪΥ Ογιθηΐαὶ, δηα, 85 Ρίοσ θη 
δηὰ δομίθυβηθν 6} 08, ἢΔ8 ΠΕΡΘΙ Ὀδοη. Ρῥγοάιιςοα 
ἔγοια (ἢ (Ἰλ53108] το γβ, οχοθρὺ ΌῪ δομηοίάογ, ἴῃ 
ἢ15 1,οχίςοῃ, ἴτοιη 11}04ῃ. 4. Ρ. 1071.. οἰβίαἰη [88 
Β6ΝΟΓΆΙ ρα58ᾶρ68 ἴγοὴ ἰθχὶ σοργαρῃ 6 Γ8 δηα ρἠοββορτᾶ- 
Ρίιαγβ, ἢ ἢ, πον αν ῦ, αν 1ῃ νιονν ταῖποῦ διγαςὴ 9, 
δ. ἰῃΔῃ {Π|6 ργαβθηΐς ρᾶβϑϑᾶρθ. Ηδβ 4150 αυοῖαϑ8 8 511η]- 
ἴλν Ἔχργοβϑβίοη ἕτοπι ἰβοοῦ. Αγοῃιά. εἰκὸς γὰρ τὴν τῶν 
θεῶν εὔνοιαν ἔσεσθαι μετὰ τούτων. δὸς (6 Διποῦθ. 
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οἰϊεα Ὀγ )ο ἢ δῃὰ Κοϑοῖθγ. 1 τηυδβί 8150 τγοίδε {6 
βίυἀδηΐ ἰο {Π6 Ἰοατμθα δηηοίβίίοη οὗ γ. ΗἩδιηπηοηα. 

28. ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. δοπ)6 ΒΌΡΡΙΥ ἐστὶ, Ὀυΐ 
ἐστὼ β6ριη8 δὲ τηοσα βυϊ40]6 το. 6 σοηίοχί, 8δη4, ἴῃ 
(Π18 8686, 10 18 ἃ ἔοτγτῃ οὗ βαϊυϊδίίοη ἔγοαυθπῦ ἴο᾽ (ἢ 6 
ΗἩδῦτονβ; 889 'η Βυΐϊῃ 92, 4. Διά. 0, 12. Οἡ {15 
Ἐς υπυ8 π85 {ΠπΠ6 ΟΠ ον ηρ θαδας αι] οὈβογνδίϊοι : 
Αὐτὴ ἡ χάρα τὴν ἀρὰν ἔλυσε τῆς εὔας, ἐκείνη μὲν γὰ 
ἐκελεύσθη λύπην ἔχειν" αὕτη δὲ χαρὰν, τῆς λύπης ἀντί- 
παλον.. 

28, εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, “16 Ὠαρρίοϑί, πηοϑί 
ἰογίππαίϑ γί ἰῇου οὗ ψοπιθη. Ἔν δῆϑνεγθ ἴο {6 
ἩΡΦθγ. 3, δηά {6 [πη ἱπέογῦ. ὅὃο [ν. 28, 44. 
“ Μαρῃδ τηθῃ γα } }|1864116 [5860 ΘΓ Ῥδιιςδ8." 

40. ἰδοῦσα. ΤΠπο Νιυϊραία Γοηθγβ οῆι αμαἰυϊπϑ6ξ, 
ψ ὨΙοἢ Κυϊηοοὶ ΜΙ τοᾶβοη ἄρρσγονοβ. ΒΕῸΓΣ νογθ8 οἵ 
Β66Ιηρ Δηἀ ΠΟΑΓΊΠΡ' ΔΓΘ6, ἴῃ Ηοῦτον, Οτϑοκ, δηά [,2- 
πη, οἴδηῃ ᾿πἰθγομδηρεβα, 88 ᾿πάθοα ἃγα 8]} υδνῦδ Ὁ 
δοῆ86. ΪΙη διεταράχθη {Π|π| διὰ β66Π18 Ἰηοηδίνα. Ὑγεῖ- 
βίθ! ἢ οἰΐε8 Ὠίομγβ. ΗΔ]. 7, 8ὅ. 

20. διελογίϑετὸ ποταπὸς εἴη ὁ. ἀἁ. οϑ. ““ Παΐ 5οτί οὗ 
Βα] υἱδίίοη (Π15 προ ϊ Ὀ6, ἱ. 6. ψἤμδῇ [Π686 ἰογηΐα5 οὗ 
ΒΔΓ 0] ΟΠ 11Ρ]166, δηά ἴο νῆδὲ {ΠδῪ ἰοπάοα."" 
80. εὗρες, ἐλοιε ᾿αδέ οὐέαϊποά. Ἐοτ εὑρίσκω, Ἰ1Κ6 
(ὴ6 Ηφρτ. ΝΙΝ, ἢ88 Τγοαυθηι]ν [18 586η86. 

ϑῷ, μέγας. ὅο {6 ΠΟΡτ. ΟΥΤᾺ, στοϑδί, ΠῚ Γι ου8. 
υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, ὯὮ6 8.4}} θ6 {π6 δοηῃ οἵ {86 
Μοβὲ Ηἰρὶ, ἱ. 6. κατ᾽ ἐξοχὴν, [6 Μοββίδῃ. ὑψίστος 
ΔΉΒΎΘΙΒ (0 ἴΠ6 Ηδῦτγ. Ὁ». Καλεῖσθαι ἴον εἶναι 18 
[γτοχυθηΐ θοίι 1π τἴΠ6 Ηδῦγον, Οτσθοῖ, δηὰ 1, διίη. 

88. βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακώβ, ἴμ6 ἔθ δηά 
παίίοη ἀοβοθηάοα ἔγοπι ψ8400}0, 1. 6. [Π6 Ψψεν!ϑἢ ρΡθο- 
ΡΪο. Τα Ψον δ ΡΘΟΡΙΘ 18 ραγίουΐϊαῦν παπιρά, θ6- 
σδυδα ἴο ἰΐ ψ͵ὰ8 {πΠ6 ρῥγοιηϊβεοὰ Μρββίδῃ ἢγβδί βδϑηῖ: 
Νοῖ δονονοῦ ἴο {(Π6 ἐτοίδίοπ οὗ [ἢ 6. ΟἸΘΙ ΠΔΌΙΟΤ5. 
366 14,1. Δηά 18. 44, 5. Πα ψογαβ καὶ τῆς βασιλείας 
αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος ἅτ ἃ ΣΙΠ6Γ Θχρ δηδίίοη οὔ [ἢ 6 
Ρτοςοβαϊηρ εἰς τοὺς αἰῶνας, ἔἴγουῃῃ 4. 7, 11. ΤῊ]8 15 
ἴο Ὀ6 υπάογβίοοα οομραγαΐξὶυοἷν ἰο ἴῃ 6 οὐπογ. Κηρ- 
ἄοπιη5 οὗ ἰἢ6 ππϊνογϑθ, ἡ ΠΙοἢ βοιηθίπθ8 γ186, 80Π|6- 
{{Πππ|68 8]} : 4. ἀ. {Π6 ἀοιῃηϊηίοη οὗ “6515 ονοσ (ὃς 
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τηϊη 45 οὗ τηϑὴ 83}4}} σοηίζίηυθ, δηά ουτγίϑῃ, Ὑ Πθη 4]] 
ΟἴΠΟΙ ΘΙΡΙΓΟ5 οὗ [Π6 υῃῖνοῦβα ἀγα δχίηοῖ, δίῃςθ, 
πονονοῦ, 411 {Π686 ΧΡ γΓοβϑίοηβ 6 ΓΘ ἀσγινοα ἔτγοιη 
{Π6 ΟΙά Τοδβίδιηοηΐ, νγα ἀγα ποῖ ἴο ΒῦρροΒθ (δι Μαγγ 
ἐλεη υπάἀογβίοοα δὶ Κιβα οὗ ἃ ἀοεξῃ!ηΐοη 6 Μδ68- 
8:8 }} 85 [0 ἢδνθ. 

84. πῶς ἔσται τοῦτος Οτοίϊι5, ΒαΖϑΑ, ἴ,. Βευῷ. δηά 
Κυϊῃοθὶ σι ρθ}Υ (αἶα (ἢ6 βθῃίθηςθ, μοί 88 :ηἰθεγορᾶ- 
ἐἰνα, θυΐϊ 89 ΟΧχργοϑϑίνα οὗ ψοηάοι δπα δαιηϊγδίίοῃ. 

85. πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται --- ἐπισκιάσει σοὶ. ϑρίγὲ- 
ἐιι5 σαποέιδ ἐπ ἐξ ορογαδὶξιν, οἐ υἱς αἰξδδὶηιὶ ἐς οδωηι- 
ὑγαυϊέ, ἴ. 6. ἱπέογυοπέμ ἀϊυϊηω υἱγέμέϊ8, υοἷ ΡῈΡ ηιίγα- 
ομΐμπι οοποΐρι68δ. Νᾷδ πνεῦμα ἅγιον υδηὶγα αἰςϊίυγ 
δΏΡΟΥ ἠοηιΐπο8 608. 4008 [6ι18 ἀρὶίδί, οἱ ἴῃ 410 118 
ΤΩΔ]ΟΓΆ, αυὰπι 4118 ἃ Ὠδίιγο νἱ νϑ] Ὄχβρϑοίδσι νοὶ 
Ργοάμοι! ᾳυθδηΐ, νἱγίυ 8 βιι8 δοοθββϑίοηβ Οροθγδίῃγ. 
(Κοβθηπ.) Τῆα ψογαβ δύναμις Θεοῦ Θχρίδϊη ἰ(. Υ εἴ- 
βίθ! ἢ 3445 [π6 [0] ον ηρ τοίογθηοθθ 1 (οσ. 6, 14. 
σοιῃραγρά ψι ἢ ο. 8, 11. 1 Τί). 8, 16. 1 ῥεῖ. 8, 
18. Αοἰ81, 8. ἱπξ, 24, 49. 

85. ἐπισκιάσει. Πα ψογὰ ἀδηοίθ8, 18.. (ο ουὐογ- 
δλαάοιυ; Φαϊγ. ἐο διγτουπα, Δηα, πιοίϑρ που δ! ]γ, ἴο 
ἀεζεπά πὰ αδοιδέ. 'ΓΠΘ Β6η886 15 {πΠογϑίογα {{|18.: ἐΐδὲ 
διιοοιγγοί, ἱημέογυοηΐε ροέοηίίω αἰϊυΐποο, ρῬγοογοαδίδ. 
(Κυϊποεϊὶ.) 

86. Το οοηῆγιῃ (π6 γα οὗ {Π686 βαυίηρθ, (ἢ 6 
Αηρεὶ ἀρρθα]8 ἰὼ {Π6 Θχδρὶε οὗ ΕἸΖαθοίι, (γῆο 
[ῃουσὴ δἀνδηςσεδά 1 γ6δΓ5, γεΐ βῃουϊά βῃογι]υ Ὀτὶηρ 
ἴογιἢ ἃ 80η,) ἴῃ ογάθσς {πὶ Μδγὺ τϊρῃς ὃ6 ἰδυνῆῖ, 
[Πα νῆδί (οὐ δὰ ὈΥ [18 ρον ο εἰεοϊθα ἴῃ ΕἸ1Ζᾶ- 
θοτῃ, 6 νου] εἴκει η Μαιγ. (Κιπη.) 

ΕἸ] Ζαο.ἢ 15 οἈ]16ἀ. Μαγγ᾿8 συγγενὴς, οορπαέα; δά 
{18 806 σογίδι ΠΥ τῖρῃς "6, ΔΙ Βουρσῇ ΜϑγῪ 88 ἀ6- 
Β6οηα6α ἔτοπλ {ΠῸ ἰσῖθ6 οἵ 44}, ἀπὰ ΕΠ Ζαοίἢ ἔτο τὰ 
{6 ἜΒΙ} οἵ Αδάγοῃ, δ8ηὰ δὰ Ὀθθῆ πηδγγιθαὰ ἴο 8 
ΡΓΘΒῖ ; [0Γ τηϑγγίαροθ Πρ 6 ἔογηθα θεύνθθη 
ΡΘιβοῃβ οὗ ἀϊβδγθς {γῦ68. ΝΟΣ 18 [6 γΓ6 δὴν (ῃϊπρ' 
[ο ἀἴϑρτονα (ἢϊ5 1ὼ Ναμῃ. 86, 6. νοσο {πὰ βυῤ]αοΐ 
ΟὨΪΥ γοίοβ ἴο λδίγθϑϑοβ, ῃς τῃοίποῦ οὗ ΜδγῪ τρΐ, 
(Ὠργοίογο, αν θη οὗ {86 {06 οὗ [μονὶ δηὰ ἰδῃς 
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[Αγαγ οὐὗἩ Αδίοῃ ; ογ {π8 πποίβδσγ, οὐ ὑτδπαάπιοίμοσ, οἵ 
ΕΠΙΖαῦοίῃ, παϊρϊ ἕδνα θθοπ οὗ {πῸ6 {γα οὗ Ζ0.4}", 
8δη4 ἰλ8 ἢᾶνα θ6ϑη γοϊαίβα ἴο Μαγὺν Ὀγν (8 [Δι 6 τ᾽ Β 
8146, δὲ Βυχίοτγί, (ἰαί8]. 241. Υείβ. Μίβς. 5. Τ᾿. 2, 
576. δῃὰ ὙγοΙ, σὰν. (Καυΐϊη.) “ δὶ Μαγία δἀρῃία δι 
ἘΠΙβαθοίς, Ὦος αβί, βὲ ραίγθιῃ ἢδριυ]ῦ βασογαοίθιῃ, υἱὶ 
ΕΠ 1ϑαθοῖ, ᾳφυοά Αἰητπηοηΐι8 ρΡϑὺ συγγενῆ πιο] ]ἰρὶϊ (νά. 
δὰ Μαγς. 6, 4.) βοαιιογεῖυς Μϑδιυϊδπὶ ποη ὃχ ἰσγίθιι 
ψυάα βεἀ οχ {στῖδὰ [ον] {1586 ογυηἄλη. [{8 βθηϑβὶΐ 
διισοῖον Τοβίδιηθηί 12. Ῥαι αΓοἤδγιη. ϑπηθοη. 7). 
αἱ ἀς 7υἀᾶ εὐ [μον] Ἰοαι!6 5 ἐξ αὐτῶν, ἰηηι, ἀνατε- 
λεῖ ὑμῖν τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ" ἀναστήσει γὰρ ὃ κύριος ἐκ 
τοῦ Λευΐ, ὡς ἀρχιερέα, καὶ ἐξ Ἰούδα εἷς βασιλέα θεὸν 
καὶ ἄνθρωπον. Αηα [κἐν. ὦ. διὰ σοῦ καὶ ᾿Ιούδα ὀφθήσεται 
κυριος ἐν ἀνθρώποις. (ἢ εἴ8.) : 

86, οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν ---- τῇ καλουμένῃ στείρᾳ. 
ἼΠ18 βγηΐαχ 15 1Ππϑ8ιγαῖθα Ὁγ {π6 (Ὁ]] ον ηρ (Ἰ4551608] 
οἰϊδίϊοηβΒ. Ατγγίδῃ, Ε. Α. 7, 14, ὦ. ἐβδόμη τε ἡμέρα 
ἡδὴ ἦν αὐτῷ τῆς νόσου. ΤΠμπογά. Τὶ 1, 442, 15. ΓᾺΡ. 
ἡμέραι μαλίστα ἦσαν τῇ Μιτυλήνη ἐαλωκυῖα ἕπτα. Ῥο- 
ἰγϑη. 4. 6, 18. δέκα μηνῶν χρόνος ἦν τῇ πολιορκίᾳ. Ἠε- 
τοῦοί. 2, 11,7. ἡμέραι ἀναισιμοῦνται τ. εἰρεσίῃ χρεω- 
μένω. Ἡρτοῦοί. 8, δ6. ὡς σφὶ τέσσερες ἐγεγόνεσαν 
βερΑι τλρίενν Σάμον. Αῃά 50] ίάΚα ΕπυΣρ. Ιοη. 
856. χρόνος δὲ τις τῷ παιδὶ διαπεπραγμένῳ. Δηὰ 180. 
ὁ δ᾽ ἐν μέσῳ χρόνος πολὺς δὴ τοῖσδε θησαυρίσμασιν.. 

87. οὔκ ἀδυνατήσει παρὰ τώ Θεῴ πᾶν ῥῆμα, Ῥῆμα 
σου ϑροηάβ (ο ἰῃς Ηθρτγ. ΣΤ, γον. 10 β66πὶ8 ἔο ἢᾶνθ - 
θθθη ἃ ργονθῦθίαὶ Ἔχργθϑββίοη, ἰουπάθα, ρογδρ3, υροῃ 
αδοη. 18, 14. ἽΣΠ ΓΤ ΝΘ, νν ϊοῇ 18 τοπάογοά Ὁ 
{Π6 δερῖ. μὴ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῴ ῥῆμα. ᾿Αδυνατης- 
σει ἢΔ5 (Π6 ἴΌγος οὗἉ {116 ργοϑϑηΐ; οὗγ 1 πιὰ {88 6 
ΘΧΡΓΘΒΒΘα : ““ποίὨϊηρ σΔῃ ἴ4Κ6 ρ'δσθ ΒΟ 8}}4}} Ὀ6 
προ ββῖθ]6 ἢ Οοα. ἢ [Ιἐ 18 {πογοΐοτο (48 οἶδθῃ) 8 
δεπογαΐ ρηοόπιο, ἰῃἰοηἀφα (ο Ὀ6 Δρρ]ϊδἀα ἴο ἃ ραγίϊ ον 
6886, ὨϑΙηΘἶγν, [Π6 ΟἿΘ 1η Π8ηά. 

88. ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου.Έ Α Ηφοῦτον ρῆγαβθο, ἰπάἰοαῦ- 
ἱηρ ῬΡσοωρίτἊιάς οὗ οὐθάϊθησθ. δὅο Αςίβ8 9,10. ΗςΡ. 
10,7 ἃ 9. Ααἀ Ευγ. Ῥῆοη. 104. ἴΑντιγ.] ὄρεγε νῦν 
κι τ. λ. ΠΠαιδ.] ἰδοῦ συναψον. 

80. ἐπορεύθε εἰς τὴν ὀρεινὴν «ΟἹ (Π15 5] 6οΐ, 866 (ἢ 
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οἰϊαιίοπβ ἴῃ βομιθυβηθσ. ὙῈ6 Ὁ] ον Πρ, Ραβθαρ65 
“11, ονόνοῦ, Ὀ6 ἰουηά τηογο ϑρροβίίθ. 208. 608, 
14. ἀπὸ τῆς ὀρεινῆς Ἰουδαίας. Απά 1900, 88. κεῖται δὲ 
αὐτὴ κατὰ τὴν ὀρεινὴν. 

809. σόλιν Ἰούδα. ΤΠ6 πδηηθ οὗἉ (18 οἵ, νϊοἢ ἢ 85 
85 γαῖ οἰυάοι ἢ 6 γεβθαγοῦ οὗ (οιηπηθηίδίογβ, σδηῃοΐ, 
ἢ ΔΠΥ σοτγδιπίυ, μα ἀσίεγπηρά. Βαϊ 45 πόλις Βοιη6- 

{{π|685 8 ρη1Ώ65 {Π|6 πηΕΙΓΟΡΟΪΙ8, ΟΓ σαρίία], οὗ δὴν σουῃ- 
ΕΓΥ, ΟΔΙ γΆγι 8 δηἀ Οὐ 6 Γ8 1η οΓρΓγοῦ ἰ [ῸΓ ε)εγδαΐοπι. 
Α5 ἴο [6 τοδαάϊηρ οὗ οπα Μϑ. φΔαβὶὲδ, [1 15 ἀουθ61655 
ἔγοια [86 τηΔΓρΊΠ, δηἀ ΟὨΪΥ Ρτονο8 ΟὟ δηοίθηῖ νν88 
{Π6 ορίηϊοῃ, παῖ 1 νγ)8ἃ8 υεγιδαΐεοηι, γεῖ ἴῃ 6 δοσορά- 
ὨΥΪΏΡ ΘΧΡΓΘΒΘΙΟΏΒ ΔΓΘ ὈΥ ΠΟ Π16Δ}8 8:40 ]6 ἴο 6Γὰ- 
88] 6. Ηθησα τηοβί (Οπμπηθηίδίογβ πᾶνο, (ἢ Β6Ζα,) 
οοπ]θοίυγοα Ηδρτγοη, ἢ ϊο ψνὰ5 {(Π6 σαρίί8] οὗ {Π6 
ΕΙΡ6 οἵ Φυάδῃ, 48 6 γυβαϊθπὶ νν8ἃ8 οὗ ἰῃῆ6 ψ ῇο]α οουη- 
ΕΓΥ. Υεἰ βύγεϊν ἴῃ {Π6 ἔοσιηθσ, δηα ρϑγῆδρβ ἴῃ {Π6 
Ἰατίογ οαβ86, {Π6 γίίοἷθ 18 Ἰη ἀἸΒρΘΉΒΑΌΪΥ Προθβϑᾶσγ. [1 
Β66Π18 θα (6Γ ἰο γοβϑί σοηΐθηΐ νι Ὀεϊηρ Ἰρῃογδηΐί οἱ 
ψὮδί (Π6 Εὐνδηρθ δῖ 866 18 (0 ᾶνα οὔτ (6α ἴο γοοογά, 
ΓΔ (ἤδη ἴο Γοϑογί, οἡ {Π6 οὔθ ῃδηά, ἰο ἔογοθά 1:ηΐθσγ- 
ΤΠ τς δΔὨ4 ἀὐδιοιι!β σοπ]θοΐαΓΘ8, ΟΥ, Οὐ (ἢ οἴποτ, ἴο 
ἃν 6 ΓΟσοιγβα ἴο υηδυςοἢγιΖοά Δ] ογαί 8, 85 ἀο Κ4- 

1.58. Κοἰδῃα, Ηδγθηρογρ, δηὰ Μ|ισἢδ6]18, ἢο ργοροβα 
(ο γοδὰ Ἰούττα, ἃ βδοογάοίδὶ το ἴῃ Ψιά 8}, (866 
208}. 16, ὅδ, 91, 16,) ψῃϊοἢ ψοτγὰ (45 Κυϊποσὶ {Π1}Κ8) 
τρις δαϑὶν θ6 Δἰογεὰ Ὀγ {π6 βογιθ68 Ιηΐο Ἰούδα, ΟΥ 
μανα Ὀθθη βοϊιεηρα 1ηΐο (πὶ ψογά, 'π ῥγοςθββ οὗ 
{ΠΠ6. 

41. αἷς ἤκουσεν---ἐσκίρτησε τὸ βρέφος. Τὸ {ἢ 18 σοη:- 
ιοΐο οἵ [6 ἰηΐδηΐς ἐπ μέογο 18. βοιηθίϊ πι68 Δρρ δά 
σκιρτᾶν, 8ἃ8 ὮΘΙΓΘ, δηά ἴῃ (ἀοη.. 25, 22. ἐσκίρτων δὲ τὰ 
παιδία ἐν αὐτῇ, οτ᾽ ἀσκαρίξειν. ΤὨ6 [,αἰἰη Π48 5δαἰέγο. 
50 ψυνεοηδὶ, 6, ὅ99. ““ἜΧΑΓΟ υἰογιιπ Ριι6γ}8 5816 {]- 

Οθυ.8." 80 850 Νοῃῇῃι8 ἴη Π) οηγ5. 8, 224. (εἰϊο Ὀγ 
ΤΠ]]6γ.) πάϊς δ᾽ ἀλόχευτος ἐχέφρων ᾿Αχμάσιν ἐνδομύχοισι 
συνεσκίρτησε τεκούσῃ. ΤὮ]Β 18 ποῖ ὉΠΟΟΙΠΠΊΟΠ, 68ρ6- 
οἴ} ν ἴπ {π6 Ἰαίοσ πποῃίἢ8 οὗ Ῥγορηδηου, δηά ἰ8 .8ι- 
ΑἰΪγ ἴο Ὀ6 αἰγὶ δυϊεα ἰο δοιηδ τηθηϊαὶ ρογίαγθαίίοη ἴῃ 
106 πιοίμογ, ἃπμὰ τη  θγΘ Ὀ6 τγοΐδιγθα ἴο βυγργίβα 
86 7ΟΥ. 
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42, καὶ ἀνεφώνησε, ο. ΤΠ ΘΟΡΙ68 θα ἢδνα ὨῸ 
οἴποῦ νᾶγιδίϊοη (ἢΔῃ ἀνεβόησε: οἴπογν 86 ἀντεφανησε 
τηῖὶσῃς ἤν Ὀδοη ψόογἢ δηαιγιηρ δἰϊογ; “5Ὺ6 αη- 
δισογ δα," Ὠδιαοῖν, Μαγν᾿β βαϊ αἱδίίοη. ὅο ΡΙ]υΐ. ἀθ δυιάϊ- 
6ηά. ᾿οοί. Ρ. 92. α. Τιμοθέῳ--- Κινησίας εὐθὺς ἀντεφώ- 
νησε. ἴῃ Ματῖο, Ρ. 416. ν. ἴῃ Ατγαίο, ρ. [880. ἢ. 
(Μαιγκὶδηὰ.) 

42, καρπὸς τῆς κοιλίας σου. δὸ ΗδθΡτ. ἸΏΞ3 ἪΡ, ἴπ 
αδφμ68. 80, 8. ΜΙςοἢ. 6, 7. Καυΐίη. τείδιβ ἴἰο Οδίαδκοσ 
ΟἹ Δηίοπίημυϑ, 11,1. 

48. καὶ πόθεν μοι τοῦτο, 8011. τὸ πρᾶγμα. Ἐοβοπῃ). 
ἢᾶ8 Ψ}6}} οὐξογνοά, {πΠαὶ {Π18 18 ἃ ἔοσγιηιΐα υβοὰ ὈΥῪ 
ἴῃ0886 ψῆο ψουϊὰ ἜΧργο88 δάϊηϊ γα δῇ ΔΩΥῪ ΠΟΠΟῸΣ 
ὉΠΟΧΡΘΟίΘαΪΥ ἄοηα τΠθ. διαοὶ 480 866Π|8 ἰο ἢανθ 
Ῥ6θη {6 ορϊπίοη οὗ ΥΥ᾽ εἰβίοἰη, Ὀγ (ῃ6 [Ὁ] ονηρ (45- 
51. 8[' ἜΧΔ ΠΡ ]68, Ψ  ἢ ἢ6 γα ργοάσοεβ. ΑΑγσίβιϑηρῖ. 
1, 48. ταύτην ὃ χαρίσιος ἰδὼν, χαίροις, εἶπε, φιλτάτη. 
Ἡ δὲ καὶ πόθεν ἀν ἐμοὶ, φησὶ, γένοιτο χαίρειν; Ψιγρ!], 
Ες]. 9, 27. ““ΕἘϊ αὐυα ἰδηΐία ἔμ Βοπιᾶπὶ {Π0Ὸ] ολιι88 
ν] Ποηἠ! Ὁ" ὅθε Μαίῇν»ϑ, 14. 4 ὅδ. 924, 21. ΑἾΪ580 
Ἐρίοιεί. Ἐπο γιά. Φ0, 44. ψ Π1οἢ 18 γοΐοστθα ἰο ὃν 
οί ΤΠ5 οἰγουμηβίδησο, Πδιηοῖγ, [Παΐ 56 Βῃου]ά 

Ὀ6 {Π6 πιοίϊογ οὗ τ1πὴ6 Μοβϑίαϊ,, 8 γονϑαϊ]θά ἰο ἢδγ 
Ὀγ 16 ΗοὶΪγ αδοβί. (Υ εἰ8.) .Σ 

44. ἐσκίρτησεν ἔν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ 
υ. Βγ {[ἢ]8 πηδῃγ οἱ Ιηἰογργεΐθιβ νου] ρῥσγονθο, ἴῃ 

118 ΠΠ 6 ΓΑ] βθη86, (ἰῆ6 ἐγ ἢ Οὗ {πΠ6 ψογάβ, {πὶ Φοἢη 
νᾺ8 ἃ ΡΙΟΡἢοί ἴσοι ἢ 15 τη ποτ᾿ νοι, οὗ ψμοἢ ἴη- 
ἰογργθίδιοη 6 ΤΠΔῪΥ σομηπηθηά (ἢ ΡὈἱε γ γαίπογ (ἤδη 
{π6 Ἰυάριπιρηί. Καυΐποοὶ {ππ8 ῬΑΓΑρΡ ἢ ΓΑ568: “Με8 
Ἰφι ἃ πιαχὶπηᾶ οϑΐ, αα! οὐ 'ρ086 δίῃ ἴῃ υἴογοὺ ΠΠ60 
ῬΓ8 {ἃ ἜΧχϑυ ᾶ886 νΙἀοίυτ. Τὸ νοι 1 4ββθηΐ: 
Δη4 1 νου]ά βυρροϑί, (ἢδἴ {ΠΕ ΓΘ 15 ΘΓ 8δη ΕἸ Πρ 818 οὗ 
ὡς, (48 1.) ψ]ΗςΟ] ΓΟ ΘΏΠΥ οσουΓ8, ἱ. 6. ἐσκίρτησεν 
ὡς ἐν ἀγαλλιάσει, «ς 

45. καὶ μακαρία. ΤἼα σοῃϑβίγαυοίίοη, (ὙὨ]οἢ 18 βοτη6- 
ΨΠαΐ Ιηἰγιοδίθ,) 15. {18 ἰαϊ 4 ἀονῃ ὈΥ Κυϊηοε] : καὶ 
μακαρία ἡ πιστεύσασα, τοῖς λαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυκίου, 
ὅτι ἔσται τελείωσις, Ὠδπιρ6 παρὰ κυρίου, ἴδ ]1χ αυδ' ἤ 6 πὶ 
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Παῦσί [ἴ8, ας ἀοπηίηι5 1Π| ἀηηα πεν], δῆ ονοηΐζι ἢ 
Ὠδροῦυπι. Τῆς Ὠιυθραπα οἵ ΕἸ]Ζαθοίς, 1. 6. Ζαςοἢ- 
Γἰα5.181 {Π1η1κ, ἀο σαί οἰ γ, ΑΙ] αἀ6ἀ (ο: 4. «ἃ. (388 ῬΥ εἴ53.) 
“Φ ἘἘρο 16 }1χ, οὐ] 5 τηϑγια8 ἤθη ΟΓΘαΙαΙ, οἱ ἰαἀθὸ 
τηιίιι8 οβί." ΤὨ]8 οἰγοιιπηϑίδησο 18 {{ι|85 δἰθσ ΠΥ 
ἰουςῃοά οἡ Ὀγ οάατιάρα : “1 ἀοιιδὲ ποΐ Ὀι ἤ6ΓΘ 18 
8η ΟὈ] 4.6 γοίδγθποθ ἴο {Π6 ὈΠΠΔΡΡΙη655 οὗ Ζδςοβαᾶ- 
τία5, ψῇσ πδά ποῖ ἱπηπηεαϊδίοῖν Ὀο] ον (ἢ6 ργοπη86 
οἵ αοά ἰο Πίπι, δηά {πογ ΡΥ Πδά ᾿ἸπουΓΓγοά 850 86 }810]6 
ἃ Τῇδῦκ οὗ [πΠ6 Ὠινίηο ἀἰβρίθαϑιιγθ. 1 πᾶν ροηί !γΥ 
ἰουσμδά ὑροη ᾿ξ ἴῃ (ἢ6 ράγαρίιγϑ86 ; θυΐ 1 88 σϑι- 
εἰσὰβ οὗ Ὀεοϊηρ ἴο0 ΘΧΡΓΟΘΒ8, ἰοβι 1 βῃοι)ά νἱο]αία τ[ἢδὲ 
ιοαῖ ἀδοοσθ ψἢ]σοἢ ἰῃς ϑρίγ οὗ (ὐοά, 85 ΨΜ6]}} 85 
{Π6 τ}}68 οὗ τηοάοϑίυ δηά. ριοθίγ, ἰδυρίς ΠΠῈΓ ἴο οὔ- 
δοῖνο, ἤθη ἰἢ6 ἔδι! 5 οὗ 4 υβυδηἋ 616 ἴῃ 41168- 
{οη." [{ τηδᾶὺ 6 δα ἀοά, {πᾶὶ {Π686 ψογά8 βῃενϑα 
Ποῦ Κηονίεαρε οὗ Μαγγβ ᾿πιπηθαϊαίθ με] εΓ οὗ 1Π6 
ῬτοιΏ156 πηδάδ ἰο ἤδ6Γ: ἃ Κηον]οᾶρα νος βἢθ σοιϊὰ 
ΟΪΥ ραὶπ ὈΥ Ὠιινίπα τγονεϊαιίοη, δηα νος, {Πδγο- 
ἔογο, ψουἹα Ὀ6 ἃ πηυίυδὶ οοπῆεμηαςίοη οὗ {6 41} οὗ 
οι." Τα (ὑοπιπιοηίαίογβ αἰβδοὸ γοιηαγκ οἡ ἴἢ6 υ86 
οὗ (η6 {μϊγὰ ρογβοη ἔογ (Π6 βεοοηῃά. Τελείωσις, ἃπ 
ΔΟσοι 8 ηθηΐ, Καυϊποοὶ οἰΐε8 Αοἰϑ 10, 9. δπά 
Πιοα. δίς. 2, 49. ἀποτροτὰς κακῶν καὶ τελειώσεις 
ἀγαθών πειρῶνται πορίξειν. Απὰ  ὀ(ϑίοίη οἰία5 ΡΆ1]ο 
ἀς Ψι. Μοϑβ. ρΡ. 178. πίστις τῶν μελλόντων, ἡ τῶν 
προγεγονότων τελείωσις. 

46. καὶ εἶπε Μαριάμ. [1 ἰβΒ οὔβογνδθίο, {πᾶΐ πηοϑί οὗ 
{Π686 ΡἤΓαΑ368 ἅτ Ὀογτγονοα ἔγοιη (ἢ6 ΟΙα Ταβιδηγεηί, 
ψ ἢ ψ ὨΙ ἢ {{|6 ΡΙΟυΒ νΊΓΡΊ 866 15 ἴο αν Ὀθθη ΝΘΎῪ 
ςοηνογῆδηΐ ; Θβρθοί Δ ΠΥ ἔγοαι {ἢ 6 δοηρ οἵ Ηδηηδῇ, ἴο 
ψΠΙΟἢ 1τ( ὈΘΔΓΒ 8 δίγοηῃρ, Γοβθι δησθ, δηα ἰῃ ψἢ τῆ 
[6 Γ6 ὝΘΓΘ 80 ΠΔΗΥ͂ ΡΆ888Δρ68 ΓΟΠΊΔΣΚΑΡΪΥ 8301{80]6 ἴο 
ΠΟΓ ΟὟ ο486.0 (ΟΠΊΡΑΓΘ 1 ὅπηι. 2, 1---10. αδη. 80, 
18. Ῥβδὶ. 108,17.118, 1. 49. 10. 1Φ7, 9. δΔηά Μις. 7, 
420. Τα Ηδριονβ (οὔϑογνο8 ΟαἿοί.) ψοῖθ δοοῦϑ- 
ἰοτηθἀἃ ἰο ΘΧΡΓΘΒ88 (ΠΘΙΓ ΟΥ̓ οΥ 4ΠἸ|οίΙΟἢ ἴῃ ἰτγορΌ ΑΓ 
Βγπηη8 ψιΠουΐ τηρίγο. [ἢ {18 θθδι {1 γι ΜᾶγΥ 
ΘΟΧΡΙ68868 ἃ 56η86 ΟΓ ]ΟΥ, (δ Βῇ8. νγὰ8 γαὶβθα ἔτοιη ἤδΥ 
Ιονν δϑίαίβ ἴο ϑιιοὴῦ σγθὰΐ αἰρηΥ, δηά 86 δά 8, 
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(δὶ {18 ψᾶ9 (ἢ6 ψοτῖς οὗ {π6 ΑἸπιρῃῖγ. δ|6 (ῃθη 
ΘΠΪαΓρῈ5 ΟἹ 8 Οἴηηϊροίθησθ, 8ΔΠ4 ῥργοσθεθάβ (0 88Υ, 
(δι 16 Ὀεηϑῆϊς ν}}} οχίθηα ἴο (ἢ68 Ψ ηο]6 76 188} π8- 
τ[Ἰοη. ΤὮι5 αν], τη [Π6 584] π|8, ἔγθηι ΠΟῪ ΓΘ] ΟΙ 68 
1η ἀο νογᾶῃςα ἔγοηὶ 6ν}}8 Δηα ἀδηροΓβ, δηα 8468, (Πα 

. ἴογ {818 ἢ 15 ᾿ηἀδοριοα ἰο (οά ; ἤδη ἢδ Θῃ]αγραβ οἡ 
[86 ἸΏΘΓΟΥ, ΟΠ βοίθηςθ, Δηἃ ΟἹ ΡΓΌδθηςα οὗ αοά, 
δη4 88 γ8, {Π4ἰ {Π6 1,ογὰ ψ|}] δί Ἰθηρτι αἰδο δῇογα [6] 
ἴο Ζίοη. ὙΠ γεβρθοῖ ἴο {6 ογπ οὐ [Π 6 ἢγπιῃ, ἃ 
1Π6 Βθῃ(ΘΏσ65, 88 ἴῃ ΠΊΔΩΥ ρᾶβ88ρ68 οὗ τῃ6 888, 
86, ὈΥ 8 βογῖ οὗ ρᾶϑγδ [6] ϑη, γθρθαίβα, Ἔββρϑοῖδι!!υ ἰο- 
ΑΓ ἴΠ6 ἰαἰίοΓ ραγί. (Ποαάν. δο οβθητη.) 

48. ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὑτοῦ, 
Ὧδ8 Ἰοοκδά ὑὕροῃ, βιιοοουγοά, οὐ ἔδνοιγαά, ΤΥ πυτ- 
016 σοπάϊίίΐοη. Α ἩΗοῦτγαϊϑῃ. Οἰδοῦβ, 88 τηοβὲ οὗ 
1Π6 δηςσϊοηΐ [πίογργοίογβ, γοη θοῦ ταπείνωσιν πηι ; 
δηά, ἴῃ {18 νον, ΝΥ οἰϑβίθίηῃ οἰἴ68 1 ὅπ). 1, 11. Ροίγοῃ. 
126. (ωρ!---ἰὨἴ6 Ὁ τηοηδίγα πιιηλογαγο, αιδά δης}}}8 
Ὠαῦδοχγοῖ τηδίγοηδο ϑυροσῦίδιη, οἱ Ὠγδίγοηδ δης 1} 8 ἢυ- 
τα δίθη. ΟἝἄθη. 10,11. Φυά 1} 6,19. Βυΐ {5 18 
ΔΓ [658 8 {40 ]6 ἴο {Π6 σοηῃίοχί, 

40. ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα. δυθαυά ἔργα. δο {Π6 
Ηοῦτγ. ΓΥᾺ. [Ὁ Ποῦ δβϑρθοῖδ!ν. ἀδηοίθβ τυογέδῳ Οὗ, 
αὐπιϊγαξίοη. δο Ἐβαίηγ 70, 21. (το ψῇθηςα [ἢ6 
ΜΟΓΩΒ βθοη ἰδἴκθη,) ἁ ἐποίησας μοὶ μεγαλεῖα. ΤΟΡ. 11], 
1δ. δίγβοῃ 18, 4. δηὰ ἔδαιυθηῖν ἴῃ τἢ6 Ν. Τοβί. 
Ηοτο, δηά ἴῃ [86 [ὈΓΠΊΘΙΓ Ῥᾶββᾶρθ, 1{ ἀΘηοίο8 τυοηά67- 
μι δοπεξέδ; 8ἃ8 Ἄρρθᾶγβ ἴσοι {Π|6 Ῥγθοθαϊηρ' ΘΧΡΓΘ8- 
βίοῃϑ. (Κυϊη. ὃ. Βοβϑημῃ.) 

49. ὁ δυνατὸς. ΗφὉ. ΤΑ, (ἢ 6 ρΡονογίαὶ, κατ' ἔξοχην, 
ἃ ἠδη6 οὗ Οοά, ἠογίνοα ἔγοιι [18 ποβί βι γι Κίηρ δί(γὶ- 
θιιΐία. δο {Πς δορί. ἴῃ Κι8α]. 24, 8. (Καυϊπη.) 

δ0. καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γ. γ. τ. ᾧ. α, ἐοιυαγάδ 
ἐλοδο: ἴοσ πρὸς τοὺς ᾧ. ΞΘΙΠΉΠΩΓ ΘΧΔΠΊΡ]68 οὗ (18 
οοῃϑβίτυσίοη ἃγα δθ ἀιιοοά ὃν Κυϊηοεὶ ἴτομῃ Εχοιϊ, 20, 
6. Ῥβ. 89. ὦ. δορὶ. Καὶ αὐτοῦ ἰδ ἴῸγ οὗ, δΔη4 ἔλεος ὝΙΤ 
ἀδποίοβ (Π6 Ὀοηισην οὗ (ὐοά. ᾿ 

δ1. Μδτγ ρῥγοοθβάβ ἴο σεϊθυγαίθ (ὐοά ̓Β ρονοσγ, δῃά 
μανίησ ἰδ ἀονη {118 σΘηθγαὶ ροβί[οη, ἐποίησε κράτος 
ἐν βραχίονι αὑτοῦ, 1ΠΠπ80γΓαί65 10 ὈΥ ΘΧΑΠΊΡ]68. ὅδ0 Βα]. 
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118, 1δὅ. ψ ογα ΚΠ τῶν ἰβ τοηογοά ἐποίησε δύναμιν, 
8Π4 κράτος ΘΓ ΔΗΒΎΘΓΒ (ὃ μεγαλεῖα ἰπ νϑΓ, 49, δηά 
βραχίων, |Κὸ {πΠ6 Ηφρτ. », ἀδηοίδθβ ρβοόῦζεγ. : 

51. διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους ὃ. κια. Διασκορπίξω ἰ5 
οἴϊδϑη υϑοὰ πῃηϑίδρβογίς δ !!}γ οὗ ρυϊέηρ ἰο ἢϊρὶν, δηά 
ἀείρας πρ δὴ δπθγ. δὸ 2] 1Δη. ΚΝ, Η. 18, 46. ἀπά, 
ἴτοια (86. δαϊυποί, ἀεδέγοψίηρ. ὅδο 58. 88,11. βρα- 
χίονι τῆς δυνάμεως σου διεσκόρπισας τοὺς ἔχθρους. ἼἼΠ6 
ῬΑΒ5Δρ6 18 {ἢι18 ἜΧΟΘ 6 Ή{ΠῚ ρᾶγαρ γα ὈΥ ΝΟΙΤΙΒ ἃΡ. 
Βυϊκίογ; “ΗὀἬς 58οβίίοιβ {π6 ἱπηαρὶ παίίοη8 οὐ {(Π68 
Ρτουά, ροῦρίοχϑβ (μοὶγ βοῇζθηθϑ, ἀἰβίασρ8 {Π 61 Ρο]1- 
εἰσ8,) ὈΥΘΔ ΚΒ {Παῖγ πηθᾶϑιγαβ, 86[5 {Π086 {μ1ηρ8 [ΔΓ δβϑυη- 
ἀδγ ψηϊοῖ {Π6Ὺ Πδά ιηϊϊ6ἀ ᾿ἰπ ΟὨΘ βυβίβπι), δῃηα 80 ἀ15- 
ΡΟΓΒ68 {Π6 Ὀγοκθη Ρρίθοθϑ οὗ [{, {πᾶ {ΠΟῪ σ8 ΘΝ Γ 
Ρυῖ (6 ἰοροῖμοῦ ἀραίη. Απά ὈῪ (8 ἢ6 {Γ5 {Π6ῚΓ 
Ἰβάομμ ἰηΐο [ῸΠ}Υγ, τῆ 6 ]γΓ ἱπηαρΊ ΠΑΥΥ ρΓοαίηθ88 1πΐο 
Πσοηίοιῃρί, δηἀ {Πεὶγ σίογγ ἰηΐο βἤδῃ)θ ; 50 ΟΥΘΓΓΌΪ Πρ; 
(Ποῖγ σοιιη868, ἰῃ ἢ15 ννῖ8ε σονογηπιθηΐ οὗ (π6 ψου]ά, 
83 [0 Πη8Κ6 8}} ἰγη (ο λὶβ, ῃοΐ ἐλοὶν, ργαὶδο.᾽ 

δῷ. καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων. Ἐαθαιρώ 8Ἰ'ση[ῆ685 
(ο ἐακο ἀἄοιυη, ἀοβίγου, ὅς. δῃά ἰβ υϑεα οἵ βοἀϊῆςα8, 
[οτιϊῆοδί!οιβ, ὅσ. [}ἢ (ἢ!15 8586η86 1 οσοσυγβ θοῇ 1 {6 
δορί. 6Χχ. στ. δίγ. 10, 14. θρόνους ἀρχόντων καθεῖλεν ὃ 
κύριος, καὶ ἐκάθισε πρᾳεῖς ἀντ᾽ αὐτῶν δια 4130 ἴῃ {Π6 
Οἰἰ 5510 8] ψτίογβ, ἴσοι ἡ ἤοΠΊ ΘΧΑΠΊΡ[68 ἀγα ργοἀυςοά 
Ὀγ Βαάρῆε!, οΙ, δπὰ Υἡ᾽ εἰβίεϊη. ἕο Επνρ. [πο. δ0. 
ΔΡ. διοῦξιιπι : ὁρᾷς τυράννους διὰ μακρῶν ἠσκημένους 
ἐπν ἀὐνίς τὰ σφάλλοντα, καὶ μι’ ἡμέρᾳ 1ὺν μὲν καθεῖλεν. 
ὑψόθεν, τὸν δ᾽ ἦρ᾽ ἄνω. ῬΙΗ]οβίγ. τ. Αρ. ὅ, 85. καθη- 
ρηκέναι τὸν τύραννον. ΤἼυογά. 6, 83. τὸν βάρβαρον μόνοι 
καθελόντες εἰκότως ἄρχομεν. ἨἩδετοά. 9, 16. καταιρέει 
τοὺς βασιλέας, ΣΉΠΝ Ν. Η. Φ., 25. ὅτε καὶ Δαρεῖον 
καθεῖλεν ᾿Αλέξανδρος. ΤῊ6 δυνάστας ΤῊΔΥ τηθϑλῃ, ποὶ 
ΟὨΪΥ ὑνγδηΐβ, οὕ ἀὐηρϑ, (48 (Π 6 (ὐοπητηθηιδίογϑ [61] ι15,) 
αϊ 4}} γνῆο δγὸ ἱπνοείθα ψίῖῃ ΡΟΙ σα] ροσοσ. ὅδὸ 
ΧεηορΗ. Ρᾳά. (΄ 8. τούτους πάντας ἱππέας οἱ δυνάσται 
πεποιήκασι. 1 Δα Ῥῃδνοτίη. Δύναστης" ὁ τύραννος, καὶ 
ὃ βασίΐλευς. Ῥαιυβδη. 4, ὅ, 1. οἱ Φωκέων δυνάσται. ΑΙ 
(ἢθ56 αογὶςέδ ἠηϑῖ Βα τθῃἀογεὰ ΌὉγΥ δοίδὲ δῃὰ {ππῸ 1ηἢ-᾿ 
ὩΙΌνΘ οὗ (η6 νοι. 
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ὅ8. πεινῶντας ἐνέπλησεν----κενούς. ΤῊΘ 5816 Β6ῃὶ- 
τηθηΐ ρρθᾶγβθ ἴο Ὀ6 γθρϑαίθα ἴῃ οἴ ψογάβ, ΨῇΘΓα 
πειῶντας ἸΏΘΓΕΙΥ ἀδηοίεβ ἱποροθ, ἐΐδδ ροον. ᾿Εξαποσ- 
τέλλω κενούς β]ρῊ ἢ 65 ἰο ἀοργῖυς 96} ἐποὶν τἱοΐες. 80 
“οῦ 20, 9. χήρας δὲ ἐξαπεστείλας κένας. δὸ «50 Ερίο- 
ἰοῖ. 4, 1. (εἰ Ὀγ ΒυΙΚ]6Υ) ϑρθακίηρ οὗἉ Πίπ) {παι δἱ- 
16 η65 {Π6 ᾿ηβίγιο.]οη5 οὗ [Π6 ΡΣ] ΟΒΟΡΠΘΓΒ, οὐκ ἀπε- 
λεύσῃ κένος. [1 δῇ] Ηετοὐοί. 7, 181. οἱ δὲ κήρυκες οἱ 
ἀποπεμφθέντες---ἀπικέατο οἱ μὲν κείνοι, οἱ δὲ φέροντες γὴν 
καὶ ὕδωρ, ὮΟΙΓΟ 566 6586 1ηὴρ. Βγ τὰ ἄγαθα ΔΓΘ ἀ6- 
ποίρα {6 δοπα υἱέω, διδοὶαΐα υἱέω, ιυλαέθυον ἰς ἐλοιρ ἢ 
ἀεοσὶναδίο. ΜεΙβιοῖη 88 βανθγδὶ (]488168] Ἔδχδιηρίεβ, 
8η(, ἀιηοηρϑῖ (Π6 γοϑῖ, ἃ ὈθδΌΓ 1] ρᾶββαρα ἔγοπι (ΓἹς. 
Ῥαγαάοχ. 1. “Ἅ [ἴῃ ΄ὰο δαυϊάθιη ΘΟΕ ΘΏ 58] ΠἸΟΓΌ ΤΩ 
ΠΟΠΉΪΠ ΠῚ ΤΩ Δ) ΟΠ] ΠΟΒΙΓΟΓΙ ΠῚ 88 ρ6 γοαυΐγο ῥγιάθη- 
(ἴδ, αὰϊ το ἱπιροο]α οἱ σοτημηυίδ 0118 ρασαη δ 
ΤΟ Γα νόῦῦο Ὀοηδ μι ἀνογυηΐ ἀρρο] ] δη 4." Α]80 
Βίιορ. ἵ,. ΡΙαἴο. 8,101. Αγιϑβίοί. Μ. Μογϑίὶ. 1, 2. 
- δ4, ἀντελάβετο Ἰσραὴλ. ὙΤη6 ψοτγὰ ἀδηοίοβ, ρτο- 
ΡΟ, ἴο ἰὰγ Βοϊ]ὰ οὗ Ὀγ τ Παηῃά, ἴῃ ογάογ ἴο βυρροτῖ, 
διδίουαγο, 0 ταῖβα ὉΡ, δῃ, τρϑῖδρ γα! νυ, ἴο (Δ Κ6 
σᾶγα οὗ, δηὰ ργοΐθοί. δὸ διγδοὴ 8, 11. ἀντελάβου ἐν 
γήρᾳ πάτρος σου. Αςίβ8 20, 895. εἰβίο!η οἰί68 Ρ] υΐ. 
1, 809. ο. Ὠ]οά. ὅ:1ς. ]. 11,18. δ8ο Τῃυογά. Φ, 61. 
τοὺς κοίνου τῆς σωτηρίας ἀντελαμβάνεσθαι. (Κυΐη.) 
ΤΙΐβ 15 υγίμοσ Π]υϑἰταιοα ὈΥ Οδπλογαγ., θ 6 Ὠΐδυ, δηά 
Οτοίίι5, ψο δα Ἐχϑιηρῖθβ οὐ [}}}8 8686 ἰῇ ὠδηγώ. 
Εχ. 1δὅ,18.. ᾿ 

δά. μνησθῆναι ἔλέους. Οὐ 18 8814 ἴο δὲ γιά μι οὗ 
ἢ18 ρ6ορ]ο, ψ ἤθη 6 βυρρογίβ {6 ηὶ ὑπ δ. Ορρυγβββίοῃ, 
(Οτοῖ.) Το δ »επώζιξ οἵ ἢ]8 τἸῆθγον, ἤΘΓΘ βρη ῆθβ 
(88 γ5 ΡΙβοδί.) ἐο αὔονὰ ἐἠίδ ργοπεὶδοά πιοῦν. (δτορ- 
γήμετὴν Θχρ δἰ ἢ8 {Π6 ΙΔ! Οα}, ““ ἴο 1Π6]1 8 ἴο ΠΊΘΓΟΥ, ἴο 
6 πιογοϊ ἢ]. 8566 5. 08, 8. Ηον. 83,2. 1) Ὠΐρὰ 
σομΊρᾶζοϑ8 2 Ραγ. 6, 42. ὈΥ ἃ πιϑίοηυμΥ οὗ {Π6 εϊοίΐδης 
οδι86. Ὑδογοίογθ (Π6 56η86 ἢδΙῈ ΠΊΔΥ ὕ6 {Πι8 6χ- 
Ῥγεββϑά, “το δ6 ταϊηάξι] οἷ, Δηά Ῥεγίοστη (6 ὈΘΠΘΗ͂Ι8 
ΜΠ Οἢ. 6 Ρτγοιηϊ86α, ἄς. ΔΛαλήσαι, ἴῃ {Π15 ράϑϑᾶρο, 
βρη 68 ἴο »γοπιὲδθ, ἃ8 ἰῃ νϑγ. 70. δηα Αοἰβ 8, 21]. 80 
νοτῦ5 οὗ βροακίηρ ἴϑνθ, ἴῃ (ῃ68 ΟἸδββίοδὶ ψγιἴθυβ, 8 

ΨΟΙ,. 1. ο 
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ποίίοη οὗ ργοιπηϊδϑίησ. ΤΠογα 8 ἃ ρδεδὶ οἷ Ῥθ5ΒΆ 6, ῃ 
Ρ9. 08, 8. ἐμνήσθη τηῦ ἐλέους αὐτοῦ τῴ ᾿Ιακωβ, καὶ τὴς 
ἀληθείας αὐτοῦ τῷ Ἰσραήλ. (Καυϊη.) .ὄ 1 ν85 ἴῃ6 Αἰ- 
τσ γ5 ἄροῖρα ἴο σοηΐοῦ (πα πιοϑὲ Ἔσο! οῃΐ θη θῆΐ5 
οἡ {6 [βγϑρβ ἴθ; δῃά (ἢϊ8 ἢ6 Θδρβθοία! ν δνιησοά, 
ΜΉΘΩ ἰζ ρ]οα8οά διηὶ (μδὶ {Π6 Μοδββίϑἢ ϑμουϊα ᾿ς Ὀογῃ 
οὔ {6}, δηά Ἰῖνα διλοηρβί (ῃδπι. (οβϑητ.) 

ὅθ. 1 αβ86π| ἴο ΤΠοορῆγν!. Εὐξῆγπι. ἀηὰ ατοῖ, νο 
{ἰπἰκ {π4| Μαγγ οοηζπθα νψἰ ΕΜ Ζαρ ῖἢ ἀπη11] πθᾶς 
{πΠ6 {{π|ὸ οὗ ἤθε ἀφ]νοσγ. [Ιῃαρ664, 11 5ϑῃου ἃ 566 Ὰ 
ἔϊοιῃ 86 ψογάβ οὗ [πῸ᾽ ραϑϑᾶρθ, (πδὲ (μας ἀο νοῦν 
Ββαρρθηβδά βοοῃ δέϊογσναγάϑ. Πα δχαρσγϑβϑίοη ὥσει νν 11} 
ΘΏΔΒ]6 8 ἴο ἰηίογρτγοῖ ἴΠ6 οἰ] ον ηρ ννογ 8. νἱτἢ βοῖθ 
Ιαϊτὰ6. [{ ψγογὸ ναΐῃ ἴο βρβευϊδίθ, 85 Δην (ο» 
τθηίδίοσβ 0, οὐ 16 »6α5οη5 ΜΉσοΝ τῖρῃξ ᾿ηήπς8 
Μάᾶτγ ἴο ἰθᾶνα Ποὺ γεϊδίίνο δί 80 οὐ οὶ ἃ {1π|6. ᾿Εν} 8 
νν88 ((ΠἶἰηΚ Εἰ ῆγπι. Τ ΠΘορΡ Υ]. ἀπὰ (ὐγοῖ 8) ἰο ἀνοϊὰ 
{π6 ΠΌΓΓΥ δηά Βιι5.}6 οὗ βιιοῖ 8 β6ά80η, δῃά ροϑϑβι νυν 
(τοῦ τηοίϊνο5. οὐ ἀδ]σδον : ὑποχωρεῖ ἡ παρθένος διὰ. τὸ 
πλῆθος τῶν μελλόντων συνδραμεῖν εἷς τὸ τόκον' ἀπρεπὲς 
γὰρ παρθένῳ ἐν τοῖς τοιούτοις ἀναστρέφεσθαι. 

δ7. ἐπλησθη ὁ χρόνος. Πλήθω, Κα [6 ΗδΘΡτ. εἰ, 
Πρ [Ὁ 5 υδεα οΓ {π6, ᾿πάϊοδίθ5 μοί ΟὨΪγ (ἢ 6 σου- 
ϑππητηδίίοη, θὰ. [Π6 ΔΡΡΙΟΔΟΝ οἱ ΔῺΥ ρμοτὶο. [ἐ 18 
ποῖ, Πονονοῦ, ΠΊΘΓΟΪΥ 8 ἨΘΌγαϑπ), 88 6. πα ἔγοτη 8 
51Π}}}8} ΕΣ ΓΘβϑίοη οἵ (ἰς. ἀφ Οὐ. 8, ὅ8. (οἰϊεἀ Ὀγ 
Ὑ᾽ εἰβίο! ἢ): ἔρο ἰππ ρσταν!α, Θχρ οι β 184πὶ ἐδνὸ δά 
ρθη άιτπὶ τη θηβῖριι.8. ἢ ἐμεγαλύνε ἀδηοίθ8, ᾿η5ΙΡῺΘ 
θεοηοήοιυμα οχῃϊθυῖ, δὸ αδφη..:19, 19. (Κυϊη.) Συ- 
γψέχαιρον αὐτῇ, σοηρταίυ]αίο ὮΙ, δίποθ 8Π6 88 ΠΟ 
[τοϑὰ ἔγσγοτῃ {π6 σοργοδοῦ οὐ Ὀϑγγθῆηθββ. διιοσἢ σοη- 
ται] ]9η8, ἴοο, ΟΓΘ υ8ι14], Ὑ εἰδίοίη οἵἵθβ Ρ]δαί. 
Ὕτας. 2, 6, 86. Τὰ οὐδὶ τοϑούδ ργονθη δί!, συ 4 116 68 
δισίᾳ 06 γ18, αταίυ]οσ. 

ὅ0. ἦλθον, ἰ. 6. το ἐδδ ἀοιεβ6, Μ᾿ ὮΙΟἢ τγ6 ΠΊΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘα 
γψγὰ8 {Π6 808] ρίαςθ, ἃ8 ΠῸ μι ουΐαῦ ΟὯΘ 8 ρτθ- 
80 ρα Ὀγ 1Π6 ἰᾶνν. 

ὅ9. περιτεμιεῖν----ὐνόματι τ. π-. Τῇ 268 86 ἰο 
ᾶνο [Π6 δοψϑ παιηδὰ “πα! αἰο ] γ 816 οἰγοι τς] 5 0 ἢ, 
(π6 φένῖς ποῦ ὯΠῚ] {ΠῸῪ ψεγο ψοδηθ. Αἰηοηρ (μ9 
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Ἀοπιδη8, σίγς αηἀογνθηΐ [ἢ 6 σΘΓθα ΟΥ οὗ Ἰϑ ΓΔ 108 
ΟὨ [ἰϊα εἰσ ἠέ ἄν, διά θογ8 οἡ {μα ηἱπέδ, ἰο ψ ῇοιμ 
Ὠδη65 ΜΟΙ ἰδ Ππηροβοά, Ηδφηςθ (Π8 (ΔΥ ννδ8 
Ἑ“8|εα ἐμδέγίοιδ διὰ πορνπαίδ. (Καϊη.) ᾿Εκάλουν, {Π 6 
6ΓΘ {Π6 ἢ Πδπληρ᾽ Ὠΐτη, νοτο δῦουϊ [ὁ Ὠδπῖθ ἢ] δ], ΟΥ 
{πον τοιμΐά ἦαῦα πατηθᾷ πὸ δἴζοσ ἢ 19 (ΔΊ ογ, “ΤὨ18 18 
[γοαυθηι!γ {86 56η86 Οὗ ἢ6 ἱρογίδος. ΤΠδί (Π6 σὐ8- 
ἴοπι ψἃ8 υϑιι4] ψηἶἢ (ἢ Οθοκβ 8δηα ΠοΙηΔη8 ἢ88 Ῥ66Β 
Ργουθά Ὀγ ατοίϊιβ δῃὰ Εἰβῃθγ. [Ι͂ἢ ρῥγοοῖ οἵ {}18 
ΥΝ εἰβίθϊῃ οἰΐθβ {π᾿ ἐο] ον ιηρ μαββαροβ. Οἀἄ. τ. δδῷ. 
Ιβθι8 ὕσο Ῥυγγῆϊ Ηφγρα. ἔυσρ, ]εςίγ, 988. 1)10: 
Ὧγ8. ΗΔ]. 4. ἀ6 δεγνίο ΓᾺ]]1ο, ὦ τίθεται τραφέντι ἡ μή- 
Ττὴρ τὸ μὲν ἴδιον τε καὶ συγγενικὸν ὄνομοι Τύλλιον ἐπὶ τοῦ 
πατρὸς. Ατ]ϑίοίϊ. Η. Α. 8. οχίγ. τὰ πλεῖστα δὲ ἀναιρεῖ- 
ται, πρὸ τῆς ἐβδόμης" διὸ καὶ τὰ ὀνόμαιτα τότε τίθενται, 
ὡς πιστεύοντες ἤδη μᾶλλον τῇ σωτηρίᾳ. Ῥοΐγφη. ᾿. ὅ406. 
Μαογοῦ. δαίαγη. 1, 16. Ατὐιβδίορῃ. Νυβ. 6. 1, υςίδη, 
(ὐπίορὶ]. 17. ἐκείνος μὲν γὰρ ὁ χαίρων, ὅτι ἄῤῥενα παί- 
δα ἔτεκεν αὐτῷ ἡ γυνὴ, καὶ φίλους διὰ τοῦτο ἐστιών, καὶ 
τοὔνομα τοῦ πατρὸς τιθέμενος, Τϑοιποβί. ἴῃ Βοοί, 1. 
ΕᾺΠΡ. Φοη. 800. Γοϊλη Μδοοῦ. 1. 

60. εἶπεν: Οὐχί. [{ 56 6πη8 (δὶ ΖϑοΠΑΓ88 Ὠδά 81ρ- 
πδρα ἰο ΕἸ: Ζα οι ἢ ̓η στρ, ἡ δὲ πδά ὁσουγΓαά 1η 
{πΠ6 δηρεὶῖο νϑίθῃ. Τἢ8 886 Ορροβϑά [Π6 1 θη! 008 
οὗ {16 τοϊδίίοηϑ, δηὰ (οἱ {πδὴ τπ8ὲ [ἢ6 πϑη6 ννὰ8 ἰ9 
06 Φοῇπ; ἃ Ὥδπηθ, 1ηἀ664, νοΥῪ ΠΠΘαιθηΐ διηοηρ (ἢ 6 
ὁεν5, δΔηἀ ψ ἢ ἢ νγ88 ΟὨΪΥ σγο͵θοίθα οἢ δοοοιηΐ οὗ Π0 
οηδ οὗ τ[ῃ6 ἔἌΤΩΪΥ Ὀδίηρ οἰ] 6 ἃ ὉγΥ τἢδὲ Ὡδηγ6. [ὲ 
866 η8 {ποιοίογα (9 ἢανε Ὀθθὴ ὑϑι18] ἴο δηλ ἃ οἰ! ἃ 
ΔΙ. δόῖπὸ οπθ οὗ (6 {ἈΠΉ}}γ. 

64. ἐνένενον. Οη {Π6 Βἰρηϊβοδίίοῃ οἵ {Π18 ψογά, 566 
{π6 ποίθ ου υϑγ. ἄῷ. ᾿οβεη 16. 41)4 Κα! η 06] ΓΚ 
δαί Ψ6 τηυβί ἠοῖ (8 τηοϑί 40) 1η[6Γ ΠΌτῚ {815 ψοσά 
τι Ζ4οθατῖα8 νγᾶ8 ἀθα ἃ8 Μ1}6}} 8ἃ5 ἀμπιῦ ; (ῃουρῇ [(Π6 
κωφὸς ὈαίοΓα υ866 οἴϊοθῃ ἢδ8 Ὀοίἢ Βθη8ε8, (ὑθσίδιηϊυ, 
{πδτθ 18 ΠΟ ΟἴοῚ Ψψοχα 1 ἴπΠ6 ρᾶββαζθ ῃδΐ δυϑῃ δ! η(8 
(818. [{ 18 (γι γ οὈβοσυβα ὈῪ (086 (ὐοΙηπ)οηίδίοῦϑ, 
{πᾶ ψα οἴἴδη 1868 βίρῃβϑ δηὰ ρϑϑίυγοϑ. ἴο ἐῆο86 ψῆο 
ἤΘΔΓ Ὁ8 ΕΓ Μ6]}. δὸ “οἷν. 18, 94, νεύει τούτῳ------- 
Πέτρος πύθεσθαι κι τ. Δ. Απὰ {815 18 ΘΒΡΘΟΙΆΙΠΥ Δο0η8 

ΟΦ 
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ἰονψαΓγάβ (ἢο56 ννῆο ἤανα ἰοϑὲ (π6 δου γ οὗ βρϑϑοῖΐ.. 
ΝοΥῦ τὸ νὰ τοϊὰ {πὲ {Πα Ὺ ἀ1ἃ ποέ 4180 86 τοογϑ; ὙῈ 
τὰν {ΠΟΓΘΙΌΓΟ ΒΌΡΡοΟΒΟ (Πδὲ ἴο ᾶνα θεῖ ἢ 6 σα86. 

2, τὸ τί ἂν θέλοι. ἼΠΟΓΘΟ 18 ἤοΓ ἃ ρ]θοηδ3π) οὗ τὸ, 
1811.8} ψιτἢ (Π6 θ681 τγογϑ, ἔγοπη ΠΟΤῚ ΘΧδιΏρ 68 γα 
Ργοάδυςοα Ὀγ Κτορβ, Κυρκο, δηὰ Ὑγ εἴβ. 

᾿ θ8. ἔγραψε, λέγων, 1. 6. θα ργεδϑὶηα, οὐ δ εὐγοίε ἐπ 
ἐλοδο τοογ5δ. δὸ 2. Βορρ. 10, 6. 9208. Αηΐ. 11, 8. ὃς 
18, 4. εἰιο Ὀγ Κγρκε δηά Κιϑῦϑ. 
εὐ θ4. ἀνεώχθη ὃδὲ τὸ στόμα---καὶ ἡ γλώσσα αὐτοῦ. 
ὝΠΘΓα 18 ΠΟΥ 80ΠῚ6 ΓΙΓΘΟΡῚΪΑΓΙΥ οἵ σοηδίτυςιοη, 
πιο ἢ Βδρἢ 6] δηά οἰογβ γοίεσ ἴο οῃβ οὗ {ἰἸο86 16 ]1ο5 
τἀἰσιαὶ ἴῃ τἢ6 ὑεδί ψγιίθγβ, ὈΥ ψΠ]Γ ἢ ἃ νογὺ 15 )οϊποά 
10 ἑιῦο Ἡοιη8 οὗ σορῃηῃδίθ 56η56, (0 076 ΟΠΪΥ οἵ ν]]ς ἢ 
τ 18 ῥγορεγὶψ ΔΡρΠςα]6. 80 Ἡοιῃ. σῖτον καὶ οἶνον 
ἐδόντες" πα (ον. 8, 2. Γαλὰ ὑμᾶς ἐπότισα καὶ οὐ βρώμα. 
δο αἰ8ὸ Ζέ βοῦν]. Ῥσγοιῃ. 21. οὔτε Φωνὴν, οὔτε μορφὴν 
βροτῶν ὄψει. ὑπ, δ η. ἢ, 444. Βεβιθβ, (ἢΘ ψογὰ 
ἀνϑίγεσθαι ΤΛΔΥ ΝΟΓῪ ΜΟΙ] 06 ΔΡΡ]6( ἴο 9οὐἐϊης 7γ δ τ 6 
τορι. 1]1υ5, (48 [)6 Η ΠΟΘΙ Οὔβθγνθβ,) ϑορῇοςἶοβ δηᾶ 
ἹΓΠοπιβϑιϊυ5 ϑρθακ οὗ ([ῃ6 τοηρια Ὀοΐηρ δπμέ, ἀηα οὗ 
186 ἀἄουν οὔ {6 ἰοησιι6. Νον 8: ΓΕ} γ ἘΠ6Γα 18 ΠΟ ΠΊΟΓΕ 
ΠΠΡΓΟΡΓΙΘΙΥ͂ ἴῃ βρϑακίηρ οὗ τπ6 ἰοησαδ θδίηρ' ορεπϑί. 
Μοιθονογ, [π6 Ηθῦ. ΣΠΓ, ἴο νν ἢ] ἢ ἀνοίγειν ΔΏΒΨ ΘΓ, 
ποῖ οΠἶγ β'ση1ῇθ8 ἰο ρθη, ὕυυἱ ἰο ἔροδο6, ἃ5 ἴῃ θη. 24, 
82. [8. ὅ, 27. ὅ66 [6 ποΐίϑ οη Μαῖκ7,84. ῬΤῆο σο- 
Ὠΐὰ5 οὗἁ πιοράδγἢ ἰδηριαροβ ἀο65 οί ᾿ηἀοοα δάμη (ἢ 5 
ἴοι. γε τᾶγ, ἰπειθίογο, ὑγδηϑαίθ, “ δηα Ππηπι6- 
«ἰαίο!γ ἢ18 προυτἢ 88 ορϑπθα, δηα ἢ]8 ἰοηριο ἰοοβειὶ.᾿" 
ϑοιηθ πιοάθγῃ (ὐοπηπιεηίδίοίβ δἰιγιθυξα θοῦ {π6 1055 
δη4 (16 Γοσον ΤΥ οἵ {Π6 δου γ οἵὨ βρθεοὶν ἴο παίωγαὶ 
οδιι868. [{ ψ8 ΟΥἹρΡΊ ΠΑ Ϊν, [ΠΥ (ΠιηΚ, ρῥτοάιισεα Ὀγ 
{τἰρ, δηά γοπηονθαὰ ὮΥ ἃριδιίοη οὗὁὨ πα Δγίβίηρ 
ἔγου δ χίθυ ἰο ἢάνα {ἰ6 σὨ] ἃ παπηθά Ψοδη ; δηά {μϑγ΄ 
οἰΐα, 88 51Π}}}8Γ δχδιηρίεθβ οὐ γϑοονογθὰ βρθϑοῇ ἔγοπὶ 
αριατίοη, Α. 6(ε}]. δ, 9. (οη {π6 8οῃ (ἰγοθβυδ) ; 
ὰ]. Μᾶδςσ. ὅ, 4. ὃ. 1, 8. 8 δ 4. 715, 1ῃ ο486 οὗ λδηι!- 
»ίεχὶσ, οὐ ὈΘΙΠρΡ' ἐδε ρϑνο αὶ 58. ([ δάμη!) Ροβ51:0 6. 
Βαὶ λέγ 86 ῥγίησιρία 18 ᾿πρρ σα Ὁ]6 ; 5ῖης6, ἔτοιη 
ιμο σορίαχῖ, λὶ τ᾿ηΔη 650} ἀρρθαγο, (Πδι {Π6 σαν 
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438 Ἰυ] οἷα], δὴ ἃ ῥιυη!βηιηθηῖ [ῸΓ ἢΐ8 ἱησγο ΠΥ." 
Ι͂ὴ 16 ΤΌΓΙΏΘΓ σᾶ86 εἰιοῖς 18. ΒΌΓΟΘΙΥ ΠΟ 5111} 06“. 

 ἔψνδοη 1ῃ6 ρ͵αϊ παγγαίίοη οὐ [Π|6 ρρϑαγδῆσα οἵ, (ἢ 15 
ΔΏρΟΙ, δηὰ (056 ρᾶϑβδᾶρθθὲ οὗ [Π6 Ο]ά Τεαβίδηγθηϊ. 
ἤΘΓΘ ῬΏΓΘΩΒΥ, ΟΓ ρδϑβί!θηςο, ἅΓ6 ἐοτιηθα Οοα᾽ς ἀη- 
δεῖς. δῶ πες {Ππο86 ηΟ τη δ]ηί81 βυο ἢ δΔη ΟΡ ΠΙΟΠ᾿ 
τηιϑί Ὀ6 σοπρο] ] δα ἰο ταϑογί ἴο {ἢ εἰδβρεγαίθ ἢγρο- 
{116815, οὗ βιρροβίηρ ἴπΠ6 ψ]οΐα πδιγαίοη οὗ 1ῃ18 8}- 
βεὶῖς ᾿πϑγροβιϊοη ἃ τη6γ τιψέἠ ((Ππαΐ 18 ἰο βδύ, ἢς- 
κἴοη), ὁγ, δὲ 1θβαϑί, ἃ8 ΟἿΪΥ ΟσΟΌΓΓΙΗρ ἴῃ ἃ ἀγδδη) ΟΥ 
ἴγϑῆςο, Μ Ὠϊοἢ ψουὰ θὈ6 οχέγοιηθὶν ἢδυβ δηε ὑηδιὶ- 
τΠοτ86ά. 

. θδ, φόβος... Ἐοφοπιμι θοῦ δηᾶ Κιιϊμοοὶ πι6 ἴπ 6Χ- 
Ρἱαϊηίηρ αὐἀπιὶγαξίο, ἀπ ἃ {ΠῸΥ σοπιρᾶτγα (Π6 Ηδορ. ἽΠΕ.: 
Απά 80 Ἐπὶ Υ πη οχρίδίη8 φόβος, ἐκ τοῦ θαύματος. 
(ἰογίδιη]ν, [686 ἃ’ σορηδῖα δοίη, Ὀι ας 8ῃ ἰῃ- 
(ογργοίδιοη πη} 50 6 40} Ιου β [Π6 5βθη56. 1 ψοι]ά 
τογργοῖ σιῦδ; ΟΥἩ ΡΟΓΠΔΡ8 Ψ6 Ἰ:ΔΥ̓ Ὀηϊί6 δοέθ. [{, δἵ, 
ἰοαϑῖ, ἀδθῃοίοβ ἃ ηιϊχέμγο οἵ αἴτὸ δΔῃὰ τυοπάον', αἴοο-. 
[008 ΨὨΟἢ ταῖρης ψν6}} θ6 αχοϊίθα, ἔγοιῃη {πΠ6 ργεέοτγ-. 
παΐμναἰ οἰτοιτηβίδηςο8 σοηηεοίοα ψΠ ἢ τἢ6 ψ ἢ] ἵν 
αν. 1 ΒΠηὰά Ὀγ Εἰτῆνταίυβ, (παι 10 -τνᾶϑ 846 ἃ 880: 
Ἶεςὶ οὗ δηφυΐγΥ διηοηρ {86 ᾿δησίοπί Οομηηρηίδίογβ,. 
ΨὮΥ ΖΔΟΠΑΓ85 {14 ηοἵ γοοονοϑι [6 ΤΠ. ΟΥ̓ Βρθθοἢ 
Ἤδη {6 ῬΟΥ νὰ8 δογη, ταῖθοσ {Π8Δ ἤθη ἢ6 88 
παπιοά, Το 8 ἘΠ ἤγ τ. ρσῖνοβ ΠῸ 8880. ΟΥὙ δη- 
ϑνοῦ. [νου]ά βυρροβῖ, {Ππ||| {{|18 ΘΘΓΘΙΠΟΠΥ 566Π18 ἰο᾽ 
ἤανο θθθὴ {ποιιρῆς ΠΟΟΘβϑασυ, ἴῃ Ογάθυ (0 σοπῃρ δία 
{πΠ6 ψ οἷα οὔ {||ὸ ἰτδηϑδοίίοη. ἐπ 

. 66, ἔθεντο---ν τῇ . καρδίᾳ αὑτῶν. ὅ66 15. 19, 11. 
Ώ 8η. 1, 8. Μαϊδοῆ. 1,1. 9, 4. (διι}}. 6ὅ. Ἑδοϊΐο, υὐ ᾿ 
᾿ὩΘΟΤῚ Ὁ] σοηά!ἃ τηοηΐα Ηξς νἱρεδηΐ τηϑηάαίϑ. 
1η 21, 14. Αςϑ ὅ, 4. Αγ. 2,15. Μαϊδοῇ. 2, 4. 7υ- 
ἀπ}. 11, 10. Νιγρ. Εο]. 8, δ4. δ6ηβ:0ι1:5 ἤξδῸ 1118, ΓΟ5 
᾿δ8ῖ Ποῆ ρᾶγνᾶ, Τθροῆδ8. Ἐ588). 42, 25. 47, 7. 47,.1.11. 
(᾽ εἰδίοιη.) ἵ δαά, δίγρ. 33 η. 1, 47. Μδῆοί. αἱτὰ 
πιθηΐο γοροβίιπη. Κυϊηοοὶ σοιηραγοβ Ηοπι. Οά. ᾿α. 
861. μῦθον ἐντίθεσθαι θυμώ. “ΓὭθη τι 15 ἴο ὃ6 ππάογ- 
βδίοοα 88 βροίβθῃ ν]ῇ δαιπηϊγδίίοη; (. ἃ. ψῆδσϊ ἃ τὰ - 
ἸΠΔΓΚΑΡΪΘ Ρ6ι80}} Ψ1}} |}158 θογ Ὀθοοιηθ, ἰπ ΠΟΒ6 νεγΥ 
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υνἱτ]ι Ὀϊνίηθ Ῥγονιάθηοθ [188 80 τη δη 65} γ ονιποθα" 
1158 ᾿Π(ΟΓΡΟΒΙΓ ΟΠ. 

67. προεφήτευσε. Οἷι {Π6 νϑ7Γῇ1οΟυΒ 8! ηϊ σαι οἢ5 οὗ 
{πὶς ψοτά, 1 πηυϑέ τοίϑν {π6 τοδήογ ἴο (π6 ἰοραγποά Απ- 
ποίδιοηϑβ οἵ Ὀγ. Ηδπιποπά δπὰ Ὦγ. ΥΠΒΌΥ οὐ (15 
ΡῬϑβϑᾶβθ. Μάδηγ σοιηπιοηίδίογβ, ἃ8 οβθπτῃ. ἤθγα ἰη- 
ταργοῖ {π6 ψοτγά, πη θα τ Γ1 σαγηηθη, οοἰεῦσαγα ἰδ 165 
6 σδγπηθ, Δηά ῆ͵ εἰβ8. δά πηϊῖ5 {παι (Π6 ἔεττα ργο- 
»ἠοί, 5  δυτὴ ἴσ οη6 ψῇῆο Ὀγθαῖβ ἰογίῃ 1πίο τἢ 6 
ΡΓαΙδ68 οἵ (ὐοα ὈῪ ἀϊν!ηθ ᾿πβριγδίου, γϑί ἢθ ἐπ Κ8 11 
ΤΏΔΥ ἤδΡο γοίδίη 18 ΡΥὺΡΟΥ 8ιση:Πσοδίίοη, δίησα Ζϑοἢδγιᾶβ 
Ππ ψἢδι Πδα δοθῇ ἀν! η6}]Υ γονϑαϊ θα το ϊαι. 50 

1ἰο. ὁ, 178. 1. (ὑδητσιιπιὶ πηδγῖς ΓΌΟΌΤΣΙ τοῦτ᾽ ἐστι τῆς 
κατ’ ενθουσιασμὸν προφητείας Μωύσέως ἀρχὴ καὶ 
προοίμιον. Κυϊΐϊη. {π|ΠΚ8 10 σογίδίη, τῃδι ΖΔοΒαγιδβ αἰἃ 
ηοΐ ῬΓΟΠΟΌΠΟΘ {Π|8 ΠΥ ΠῚ 1]  ἀἸΔ 6  Υ Οἡ Γοσονθγηρ; 
πῖ5 βρθϑοὶν, δηἀ ἡδυγίηρ (π6 σἢ11ἃ, Ὀπύ οοιηροδοα πα 
σοιμηλ οι] 1ἰ ἰο Ψ τ ἰηρ,, δὖ ἃ ἰαέεν' ρετῖοά. Βΐῖ {Π|8 
866Π)8 αἰ σγαξὶα ἀἰοέμηι, Δα ποῖ οὐἷν ὠπειρρογέεαά 
ὃν ἔδο τοπίουί, Ὀὰϊ δ νᾶτίδησα τψιτἢ ψνμδί [{ δι, ραείε. 

- 68. Ζδ0ῃ. ἀθ8ογ 068 1ῃ6 Μαββιδῇ, 85. Κίηρ οἵ {6 
θυ ; ίογ τ δά ἠοῖ γαῖ Ὀδ66η γανϑαὶ θα ἴο ἢϊαι ἰμ δὲ 
{(λ6 Ὀεηοῆϊβ οὐ (ἢ6 Μοβειδῆ ψουἹά δ6 ἱπηρατίοα ἰο αἰ 
καέϊοηϑΒ. Ἠφθηςο ἴα 68}}95 Ὠἰπὶ (6 αοα οὗ ἐεγαοί, “ 
ψτπουΐ πη ΚΙηρ ΔΩΥ πηθηίοη οὗ ἐλθ παΐξΐϊοηδ. ΤῊΘ 
ἰδησίαρα 8668 δοσοιηπηοάείοα ο {Π6 ορίηΐοη ψἢϊοἢ 
Ἐῆ6 7206 18}} πδίίοη ἤθη οδηϊξογίδϊποα, ν ῆο ογα {Π6 
ἔτι 6531 ἔγοηι ἘΠ Κίηρ {Π4| {Π6 ἕανουτ οὗ οὐ, ψοι]ὰ, 
Ὀγ {ἰἸ|ὸ πηράϊαπι οὗὨ (Π6 Μοβϑίδι, 6 ὄνοὸσ τιδηϊ δε 
τὸ ἴῃς ἡ Ποῖα πυπΊιδη γᾶςθ. (7 ῖ8.) 1Πὶ τὺ ὃ6 δεκβά 
ἢν (Π6 ΑἸΙΠΙΘΉΥ 15 ο41|1|64 (ἀοά οὗ 5:86] ὁηγ, ἤθη 
1.16 15 (σοά ποῖ οἠἱϊν οὗ {Π6 5γδϑὶ 65, θυϊ οἱὗὨ 411 πῃηδῃ, 
88 (οίηρ (ἢ6 οὐδαῖοσ οἵ 4}}}ῦ} Τὸ ψ οι Ὁ δ 06 8η- 
5νοσοή, (Πδί Πα 88 {Π6 Οοἀ οὗ αἰ πιοη,  Ὠϑί μον ΠΟῪ 
ΜΟυΪ ἃ οὐ ποΐ : θυ οΟὔΠ6 ὔδϑιυς οπῖν Ὁγ ἔγαθ ψ1}} δηὰ 
Κηον]οάρο. (Ευιῃγ.) 
. 690. ἤγειρε κέρας σωτηρίας. Οπ {118 ψοτά [ τοΐδε 
{η6 τοαάθὺ ἰο [6 ἰδασῃηθα δηποίδοηβ οὗ Ηδπμηοηὰᾶ 
8δηα ὙΠ ΌΥ, δηὰ 1 8:0) οἱ η {{|| [ΟΠ] ονντηρ; 1Ππ|80Γδξ!οἿ5 
οἵ γεῖβ. ““.Α] ΛΟΡῊ 15 ἃ βνῖῃθο! οἵ ρον'οσ δῃὰ ὑΓΠΟΙ- 
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ραΐήγ. Ηδον. (απ. 8, 21. Αἡά ἴθ οογῆπα ρδυροτὶ 
Ῥοϑί [6 ἢθο ᾿γϑίοβ ἐγθηθηῖὶ Γγορύτη Δρῖ6 685 π6αιι6 τη1}1- 
[πὶ δὴ. ἘΕροά. 6. (ἀνα ᾿σᾶνθ, πδίῃαιιθ ἰη ΤΏΔ]08 
ἈΘΡΟΓΓΙΠΊΙΒ ραγαΐα [0110 σοτηιἃ. ϑδηο Δ ΠΟ ἈΡ. 
Ἐμ860. Ρ. 1. 10. Ἠ δὲ ἀστάοτη ἐπέθηκε τῇ ἰδίᾳ κεφαλῇ 
βασιλείας παράσημον κεφαλὴν ταύρου. ΟὙἸἰίεη, ἔ ὅ7,1. 
Οογπαᾶ ἢ6}}} νοσδηίαν ἀπ668 0611. Ταγραπι.1. 58). 
Φ, 10. δηὰ “6γϑῃ. 48, ὁ, 95. Ζαοῆ. 1, 18. ΙΒ. 182, 18. 
Οὐογπια νοι τοσηυμῃ οἱ ἀοπι δ] σηθίη. Αοἢτηρί. 88, 
Ἑὰ γὰρ κέρατα τοῖς ἀξιώμασιν ἀναλογίϑονται. Ον!ά. 
Μείδι. 8, 882. Ατιηδηϊὶ τηοήο ἀπχ νὶγθ8 ἰῇ σοζῆσυᾷ 
ΒΠ|0. γαϊοσίυ5 Μ. Υ. 6. 46 δηυςῖίο ΟἸΡΡΟ. πᾶπΊαηι16 
1ὴ σΔΡΙ[6 6115 βυδιο νοϊς σογῆθδ Θηγογϑογαπέ, γο- 
ΒΡΟΠΒΙΙΠΊ6Ὲ6 Θβί, γαρϑίῃ δι [ΌΓΘ, 81 ἰὴ υγῦσπι γον οῖ- 
εςβοί. 102 4η. 7, 6. 8, 8. Ον!ά. Μρίδπι. 15, δ66. 5ιι8 
βαπηηθᾶ οὰπὶ νάϊ Οἱρρὰβ Ίη υπαᾶ (Ὀτγημᾶ ---- Θυ!ά 
8101 ϑρη!βορηΐ, ἐγορίἀδηζα σοηϑι}}: οχίᾶ ---- ΗΟχ, αἱζ, 
ὁ ϑᾶῖνθ: (01 Θη {10]1, ΟἸΡΡΘ, [8.06 Ηἰϊς Ιοσιβ οἱ 
Γι ραγοιαηῦ σογη]θι18 ἃΓΟ 658. ““ ΒΥ ΛΟΥΉ (88γ85 Ει- 
{πγτλ1.18,} πλϑῦ ἤογὸ θ6 αηάἀογϑίοοα ἀϊηρσάορηι ; Ὀδοδυ86 
Κίηρθ ψθγθ δηοϊπίθα πα ρῥτγοοϊαϊπηθα. Οὧὐ 10 τὴδν 
ϑΙΘΏΠΥ ῥΟΟΓ.. ΕῸΣ 4}} πΠογποαὰ δῃϊπηαΐβ ἤν {ΠΕ} 
ϑίτθηρῖῃ [η {61 ΒοΓΏ8. δὸ αἷβο Ὑποορπῃυ]ασί. 
ὅϑθνοσαὶ ΟΡΙ ΠΙΟΉ8, ἸΠΔΠΥ νΘΥν ΔΟΒυΓα, ἀγα ἀδίαι θα ἴῃ 
ὟΥΟἾΓ δηα Κοθοθογ;: (π6 τ] ον ίηρσ οὔδθβ, ψῃϊσἢ 8.6 
ΪΏΟΓΘ ῬγοῦδὈΪα, 8ἃῖὸ βἰδίθά ἰὴ ἢοβ. δηῆ Κυϊποοίῖ. 
Εἰγϑί, ἔαι οἵ Νοβϑββαϊί, ἴῃ ἢ18 ϑδιδογαῦ. δοσιρίυγ. ῥ. 81. 
ϑ6η4. ὙΠῸ πιαϊηίδίηβ (Πᾶἰ κέρας σωτηρίας, {Κ {6 
ΗΘΡ. »Ὦ" ΤΡ ἴῃ 1 ὅδ. δηᾶ 5. 2. ες. 15 5814 οὗ ἃ Π6]- 
τηθῖ, ψὨῖοἢ ΔΠΌΓαΒ βαίείυ, ὃ. ἀοίδηάϊης (ἢ6 Ποδά, 80 
εὔδ!ε {Π6Γ6 ἸὩΔΥ Ὀ6 ὨοΙΠΙηρ᾽ ἴο ἴθαγ ἔγοπι [Π6 βίγοΚοϑ οὗ 
{6 ΘΠΘΠΥ. Απιοηρ {Π6 Απηοϊρηΐβ (88ν8 ΝΟβδβε]ι,) 
ΒΊΔΩΥ ἰΔϑίθηθα λον ἐο ἑλεῖν ἠείπιθέδ, ΘΙ ΕΠ ΘΓ (Παὶ {παν 
ΡαΙρἢῦ 5ΈΓΚ6 ὕθγοῦ Ἰηΐο {Π}6 ΘΠΘΙΥ (866 Π)10ἀ. δ81ς. ὅ, 
80, Τ' 1. Ρ. 858. δῃὰ ὕΥεββ6],) οὐ {πὶ (ἢ 6 ρϑῇφσα]β 
ἱρης Ὀ6 αἰ ηρ! 5ῃ6α {Π6 το Γ6 Θαϑ1γ. (66 ΡΙαἴδτγοῇ, 
1. Ργγγθῆο Ορρν. Τ. 1. Ρ. 884. Β.) ΑΙ5ο, 1λαν!α, (5. 60, 
9. ὃς 108, 90.) οεαἰϊ5 (Π86 ἘΠ ΓΑΙ πη 1165 ΟΝ ΠΩ, ἐδ 
ϑέγοηρί οὐ πῖν ἠδαά, ἀῃηὰ Μ] 6 ΤΡ 18 4130 βροόκεπ οἵ 
ϑέγοηρίἠ, ΕΠἸΘΓΘ [5 ἃ ργθαῖΐ 510} ΔΎ Ὑ Ὀσίνθθῃ {118 δηα 
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οἰϊαἰίοηβ ἰπ δομίθυθηοσ. ὙῃῈ Ὁ] ον ίηρ Ῥαββαρο5 
Ψ11, Βοψανοῦ, 6 ἰουηα ΤΏΟΓΕ δρροβίίθ. 2058. 608, 
14. ἀπὸ τῆς ὀρεινῆς Ἰουδαίας. Απάὰ 1200, 85. κεῖται δὲ 
αὐτὴ κατὰ τὴν ὀρεινὴν. 

80. πόλιν Ἰούδα. ΤΉΘ πδηγο οὗἁἉ (18 ΟΥ̓, ψϊσἢ Π.88 
88 γοῖ ουἀ θὰ 6 ταβθαγοὶ οὗ Οουμπηθηίδίογβ, σδηῃοῖ, 
ἢ Δ σογαϊπίυ, μ6 ἀοιογιηϊηρά, Βαϊ 88 πόλιες ΒΟΠ16-. 
{{π|685 8ρη1Η65 {Π6 πηθΘίΓοΟροΟ 8, ΟΥ σαρί(Α], οὗὁ ΔὴΥ σοιη- 
ΕΓΥ, (δι γΆσΙ 8 8η4 ΟἰΠ6ΓΒ ᾿πίογργοί 1 [ῸΓ οὐογεδαΐθηι. 
Α5 ἰο {Π6 τοδάϊηρ οὗ οὔθ Μδ. βαβὶδ, 1 15 ἀουθ11655 
ἴγοτῃ (ἢ 6 πηδγρίη, Δηἃ ΟὨΪΥ ρτονο85 ΠΟΥ δηοίθηϊς ψ 88 
{Π6 ορἰπίοῃ, [ῃδἴ 1{ 88 εογμβαΐοηι, γοῖ {Π6 δοσοῃῃρᾶ- 
ΠΥΪΏρΡ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΉΒ ἀΓ6 ΟΥ̓ ὯὨΟ Π16Δ}8 5:}}{40]6 ἴο 76τὰ- 
8816 ηπ|. Ηδηςε πιοϑί (Ἰοιηπηοηΐδίογβ ἢανα, (ἢ Β6Ζα,) 
οοπ]εοίυγοα Ηδθργοη, ψῃϊοῆ ψν85 (ἢΠ6 σαρίῖ4] οὗὨ {Π6 
{ἰδ οἵ υάδῇῃ, 8458 ογυβαίθιη ννδβ οὗ {6 ψῇῃοΐα σουη- 
ΕΓγ. Ὑοῖ βυΓεῖγ ἴῃ 1Π6 [Ὀγπηοῦ, δηὰ ρου δρ8 ἴῃ {ἢ 6 
Ἰατῖογ ο886, [ἢ Δγί!οἷβ 18 1 ΔΙ ΒΡΘΏΒΘΌΪΥ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ. [1 
866 118 Ὀαίίογ (0 γοϑῖ σοηΐθηΐ ψι τ Ὀαίηρ ἱρπογδαηΐ οὗ 
αὶ (Π6 Ενδηρο]8ῖ 8θοι8 ἴο Ὦδᾶνα οἴη [6α ἰο τοοοτά, 
ΤΑ ογ {Π8η ο τϑϑογί, οἡ (ἢ 6 ομϑ ἢδηά, ἴο [Ὀγοϑά :ηΐογ- 
αὐρνάτδι δηά ἀυδίοι8 σοη]οοίΓΘ6Β, οὐ, οἡ (δε οἰδογ,ἴο 
δν6 ΓΟΟΟΌΓΒ6 ἴο υηδιυ τοῦ γΙΖοα Δ] γαίῃ 8, ἃ5 ἀο Κ4- 

168. Βοἰδηά, Ηδγθηρογρ, δηὰ ΜΙοἢ86118, ἢο ργοροβα 
ἰο τοδά Ἰσύττα, ἃ βασογάοία! ἴοννγῃ ἴῃ Ἅιάδῃ, (866 
“2ο8ἢ. 15, δδ, 21, 16,) ψ ΒΙςἢ ψοτάᾷ (45 Κιΐηοοὶ {Π1ηΚ5) 
ΤῊ ]Ρ Ὁ ΘΑ: ὃς ΔΙίογθα ὈΥῪ [Π6 500 68 Ἰηΐο Ἰούδα, οΥ 
αν θθθη βοϊοηδα [ηἴἰο (πὶ ΨοΓά, ἰπ Ργοσθβ8 οὗ 

{1π|6. 
41. ὡς ἤκουσεν---ἐσκίρτησε τὸ βρέφος. Τὸ (18 οοη:- 

'πιοίϊο οὗ (ἢ8 Ἰηΐδηΐ ἐπ μέθγο 18 βοιῃθίϊπηθ8 δρρ᾽ δά 
σκιρτᾶν, ἃ8 ὮΘΓΟ, δῃηὰ ἴῃ αδθη. 45, 22. ἡρκίρτων δὲ τὰ 
παιδία ἐν αὐτῇ, οὐ ἀσκαρίξειν. ΤΠη6 [,αἰΐη [145 δαϊγε. 
50 {υνθηδὶ, 6, 699. ““ΈΧΑΓΘ υἱογιπι ρα 6Γ8 84] 16 η{]- 

ΟΡυι8. 80 8150 Νοῃηῃιϊ8 ἰη ΤΠ) οηγ5. 8, 224. (εἰϊοἃ Ὀγ 
ΤῊ]]6γ.) πάϊς δ᾽ ἀλόχευτος ἐχέφρων ᾿Αλμάσιν ἐνδομύχοισι 
συνεσκίρτησε τεκούση. ΤῊΪΒ 18 Πού ὈΠΟΟΙΏΙΏΟΗ, 68ρ6- 
οἶδ! τη {π6 ἰαλίοῦ τη 8 οὗ ΡΓΘΡΏΔΠΟΥ, δηά 18 υ188- 
Αγ ἴο θ6 δειθυίοα ἰο βοπι8 τηϑηΐδ] ρογίυτγθαίίοη ἴῃ 
16 τιοίμογ, δη την ἤδὲθ Ὀ6 ταΐδγγθα (0 βιγργίβα 
ΔηΔ ἸΟΥ. 
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42, καὶ ἀνεφώνησε, Χο. ΤΠ6 σΟΡΙ68 ἤδγα ἴᾶνα ὯῸ 
οΟἰἢογ ναγίαίίοῃ {ἤδη ἀνεβόησε: οἴδοῦν 86 ἀντεφώνησε 
ταΐσῆῦ ἢν Ὀθοη ψόγ δησυϊγιηρ αἰϊογ; “ δὴ αη- 
δισογ θα," Ὠδῖηοὶν, Μδιν᾿ 5 βα υἱδίίοη. ὅο ΡΒ. 46 διια!- 
6η4. Ῥορί. Ρ. 92. α. Τιμοθέῳ--- Κινησίας εὐθὺς ἀντεφώ- 
νγησε. ἴη Μαγῖο, ῥΡ. 416. ν. ἴῃ Αταΐο, ρ. 1880. ἢ. 
(Μαγκ] δά.) 

42. καρπὸς τῆς κοιλίας σου. δ80ὸ Ηρφῦτγ. ἸΏ3 ἪΡ, ἴῃ 
Οδεη65. 80, 8. ΜΙςἢ. 6,7. Κυίη. τοίδτβ ἰο Οὐδίαδκογ 
ΟὨ Απῃίἰοπίηυβ, 11,1. 

48, καὶ πόθεν μοι τοῦτο, 8011. τὸ πρᾶγμα. Ἐοβοηπ. 
88 Μ6]1 ορξβοσγνϑά, {πὶ (818 18 ἃ ἰογγγυΐα υϑεὰ Ὀγ 
ῃοβ86 ψῆο ψου]ά ΘΧΡΓΘ88 Δ Π] ΓΑ ΟῚ δ ΔΩΥ ὨΟΏΟΌΓ 
ὈΠΘΧΡΟΘοΟίΘαΙν ἄοηα ἤθη). δυσῇ 4150 566Π18 [0 ἢδνα 
θ6ϑη ἴἢε ορ!πίοη οὗ ΝΥ εἰδίε!η, Ὀγ {Π6 [ΟΠ] οντηρ (88- 
βσδὶ Ἔχ} ] 68, ψ ἢ] ἢ Π6 ἤόΓα ρσοάμοοβ. Αγίβίβηρί. 
1, 48. ταύτην ὁ χαρίσιος ἰδὼν, χαίροις, εἶπε, φιλτάτη. 
Ἡ δὲ καὶ πόθεν ἂν ἐμοὶ, φησὶ, γένοιτο χαίρειν; ΨΙΓΡῚ,, 
Εο]. 9, 27. “ἘΠῚ αυκ ἰαηία ἔυ! Βοπηδπὶ Ε1Ὸ1] σαιι88 
ν ἀοηά Ὁ" 806 Μαίῇῃν»ϑ, 14. 2 ϑαϊη. 24,21. ΑἾἶβξο 
Ἐρίςΐει. ἘποΙ γιά, 40, 44. ψ ἢ ]οἢ 18 τοΐεστθα τὸ ὃν 
οί Τ]ι5 οἰγουπηβίδησο, Πδηλογ, (δαὶ 5Π6 Βῃου]ά 

6 {Π6 τπηοΐίΠοι οὗ {Π6 Μοββίδῆ, νὰ8 γονϑαϊϑὰ ἰο ἢθγ 
Ὀγ {6 ΗοΪγ αἸιοβι. (Υ̓ εἰ3.) : 

44. ἐσκίρτησεν ἔν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ 
υ. Βγ [88 τηδηγ οἰά [ηξογρτγείθιβ νου] ῥσονθ, ἴῃ 

115 16 γὰ] 56η86, ἰπ6 ἐγ ΟΥὗἩὨἨ 16 ψοτάβ8, (πὲ Ζοἢπ 
ψ 885 ἃ ΡΓορἢ οί ἴτοῖῃ [15 πποι ἢ ΓΒ νοῦ, οὗ ψὮ]Οἢ ἴη- 
[ουργθίδιοη 6 ΤἸΏΔῪΥ σοιηπηθηα [ἢ ΡΙοΓΥ γαίθοῦ τἤδη 
[πΠ6 Ἰυαριηρηῖ. Κυΐϊηοοὶ {πι18 ρΑΓΑρΡΏΓΑ568: “Μααὰ 
Ιφιἃ πηαχίπηᾶ 6βῖ, αα!η οἱ 1ρΡ86 [δίι18 1 αἴοῦο Π]60 
ὈΓῶ Ἰαο {1ἃ ἜΧϑι {8586 νΙἀοίυγ,. Τὸ ψ οι 1 λββοηΐ: 
Δηἀ 1 ψου]ὰ βιρρεβί, {παὺ (Π6Γ6 18 ἤ6γθ δη Εἰ Πρ5[8 οὗ 
εἷς, (Α8 1.) Ψ]ςΐὶ ἔγθαυθην οσσιγ8, ἱ. 6. ἐσκίρτησεν 
ὡς ἐν ἀγαλλιάσει, 9 

45. καὶ μακαρία. ΤΊ,α σοηϑίγυοσίίοη, (ΤΥ οἢ 15 βοπη6- 
ψ ἢ ΙηἰΓιοδίθ,) 15 {{||15 ἰαϊὰ ἄοννῃ ὈγῚ Κυ!ηοο] : καὶ 
μακαρία ἡ πιστεύσασα, τοῖς λαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου, 
ὅτι ἔσται τελείωσις, ὨΘΠΊῚρΡ6 παρὰ κυρίου, ἴ61χ αυα Πά6πὶ 
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Παῦοί 118, ΄σιαϑ ἀοτηΐη8 1}}} ἀπ πείαν!, δ ονθηΐιπὶ 
Βδροθυπί. πα Πυβραηάα οἵ ΕἸϊΖανοίϊ, ἱ. 6. Ζδοἢἃ- 
τἰα5.15 1 {Π1ηΚ, ἀ 6] σαί οἰ γ, Δ] ἀ6ἀ ο: 4. ἐ. (58 γ8 ἮΥ ε(5.) 
“ΦΈρΟ ἰδ 1Χ, οὐ} 8 πηϑγιῖ 8 πο ογοάϊαάϊ, οἱ ἰἀθὸ 
τηυΐυ8 οβϑί." ὍΤὨ18 οἰγουμπηϑίδηςα 18 Ἃἢϊτι8 οἰ θρ ΠΥ 
τους! θα οἡ Ὀγ Ποάάτγιάρα : “1 ἀοιιδὲ οί θυ ἤΘΓΘ 15 
8 ΟὈ]Ιαυ6 τοΐδγθησθ ἴοὸ {πΠ6 ΠΠΠΔΡΡΙ 658 οἵ Ζδοδα- 
τί48, ἢ Πδά ἠοῖ ἱπιπηοα!]δίο  Υ θα αν [ἢ 6 ῬΓοΟΠΊ86 
οὗ αοά (ο ἰηι, ἀηά {ποτ ῦν δὰ ᾿ησυγΓοα 50 Β6}510]6 
ἃ τηδῦῖ οἵ (6 Ὀινίηθ ἀἸβρίθαϑυγθ. 1 ἤανθ ρθη ν 
ἰουσῃοα τπροη 1ζ ἴῃ {Π6 ρδγαρῆγϑϑα ; δυΐ Ϊ νν88 σϑι:- 
[οὐ οὗ θαϊηρ ἴο0 ἜΧΡΓΟΒ8, ἰοδὲ 1 βου] νἱοϊαίθ (ἢδὲ 
στοαῖ ἀδοογαιη ἕο ἢ τἢ6 δριτις οὗ αοά, 848 Ἧ6]1 ἃ5 
[Π6 τι] 68 οὗ πιοάθϑδίυ δηΐή. ριθῖυ, ἰδυρῆς 6Γ ἴο οὐ- 
Βαγνθ, ἤδη {6 ἔδυ} 5 οὗ 4 πυβῦδη ψ ΘΓ ἴῃ 40.65- 
(οη. [{ τὴᾶγ 6 δάάεοά, παῖ (686 ψογαά8 βῃενϑά 
ΠΟ Κηον]οάρε οὗ Μαγγ᾽β ἰιτηϑαϊδία δα] ἰοῇ οὐἹ {Π6 
ῬΓΟΙ 56 Πη846 ἰο ΠΥ: ἃ Κηον]θαρα ψἢοἢ βἢ6 σοιι]ὰ 
ΟἿΪΥ ῥραὶπ ὈΥ Οίνιπα γενεϊδίίοη, δηὰ ψ  ςἢ, {Πθγο- 
ἴογτθ, ψουϊά 6 ἃ πιυΐια] σοπβειηδίίοη οὗ [ῃ6 (Δ1{}| οἵ 
οί." ὍΤη6 (ὑοπημηθηίδίοῦβ Α͵80 γϑηαγκ οἡ [Π6 υ.56 
οὗ 1η6 (τὰ Ρογβϑοη ἔογ (6 βθοοῃή. Τελείωσις, ἃΠ 
ΔΟσΟΙ  5Πιηθηῖ. Κιυϊηοοὶ οἰΐθ8 Αοίβ 10, 9. δηά 
Πιοά. ὅϊ᾽΄.. 2, 29. ἀποτροπὰς κακών καὶ τελειώσεις 
ἀγαθῶν πειρῶνται πορίδειν. Απὰ  δίβίοϊπ οἰΐο5 ΡΙ]Ὸ 
ἀθ νι. Μοϑβ. Ρ. 178. πίστις τῶν μελλόντων, ἡ τῶν 
προγεγονότων τελείωσις. 

46. καὶ εἶκε Μαριάμ. [11 15 οὔβογνδῦ ]6, {παΐ πηοβέ οὗ 
{Π686 ρἤῇγαβθϑ ἀγα ὑὈοσγονθα ἔγοιῃ [Π6 ΟἹ] ὰ Τοβίδηγεηί, 
Ψ ἢ ἡ ]οἷ {{Π|6 ΡΙΟιΙΒ νΊΓρὶη 868 ἴο ἤᾶνα ὈΘΘη νοΓΥ 
ςξοηνοιβϑηΐ ; ΘΒρ6οί ἢν ἔγοιῃ {ἢ 6 δοηρ οἵ Ηδηπηδ},, ίο 
ψ]οἢ 10 ὈΘΔΓ5 8 βίγοηρ, γεβϑιῃίδησο, δηἀ ἢ ἢ 
ἴπ6 γθ ΨΘΓΘ 80 ΠΊΔΗΥ Ρᾶ38Δ 065 ΓΟΠΊΔΣΚΑΌΪΥ 801 {40]6 το 
ΠΟΙ ΟὟ 0486. (ὐΟΙΏΡΔΑΓΟ] ὅϑδη,. 9, 1---10. αφη. 80, 
18. Ῥεδὶ. 108,17.118, 1. 40, 10. 1Φ7, 9. δηά Μιςο. 7, 
420. ΤῇΘ Ηδθθτονβ (οῦβοῦνοϑ Οἵοι.) νοῦ δοουβ- 
(οἸπθα ἴο ΘΧΡΓΕΒ8 [Π6ΙΓ ΟΥ̓ οἵ ΔΙ ΠΙοιΙΟὮ [ἢ ἰγγορι δ Γ 
Βγηλη8 ψιΠουΐ πηοίγθ. [ἢ {118 Ῥδδιι {Ὁ} ἢγηη ΜδΥῪ 
ΘΧΌΓΘΒ568 ἃ 56η86 Οὗ 1ΟΥ, {Ππαΐ 56 ψν»ὰἃ8 γΓαϊβθ ἔοι ΠΘῚ 
ἰονγ δϑίαίθ (0 ϑιιοὸῦ σγθὰΐξ ἀρ, δηα 516 δα (5, 
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ἰδέ {Π|8 ψ89 (ῃ6 ψόοῦκ οὗ (6 ΑἸπρῆτγ. δα (ἤθη 
ΘΏΪΑΓΡΕΒ οπ 18 οἠγη:ροίθηςσθ, 8η4 ρῥγοσθϑάβ ἴο 880, 
{παι (ῃ6 Ροποῆϊ ψ}} οχίθηα το (ἢ 6 ψ ἢ ο]6 ΨΦΘν 18}} π8- 
τοη. Τῆι Πλαν!ά, ἢ {η6 ῬΒ4|π18, [ΓΘ] ΠΘΏΓΥ ΓΟ] ΟἿ 68 
ἴη (οἰ νογδηςα ἔγοῦὶ ον }]}5 δηά ἀδηροιβ, δηά δά 8, Πδὲ 

. ἴοσ {π|8. ἢ 15 ἱἹηάορίοα (ο αοἄ; [ἤδη ἢθ δηϊαγροβ οἢ 
[ἢ ΠΊΘΓΟΥ͂, ΟΠ 566 Π66, 8ηαἃ Οπηηΐργοβοηοα οὗ αοά, 
δΔηα 588 γ8, {Π͵4{ {118 1,ογὰ ψ}}} δἱ Ἰθηρσίῇ 4180 δῇογα [6] 
ἴο Ζίοη. ὙΠ τοβρθοῖ ἴο {πΠ6 ἴογη οἵ [ἢ 6 ἢγηηῃ, 4} 
1Π6 Βοῃηίθῃοθϑ, 848 ἢ ΠΔΩΥ Ρϑβ8δρθ8 οὗ τ|6 [᾽881Π15, 
846, ΡΥ ἃ βοτῖ οὗ ρᾶγαδ] δ βῆ, γαρθδίθα, ββρεοίδ νυ ἰο- 
ΜΔ’ 85 [ἢ ἰαίϊίοΓ ρατῖ, (Ποαάτ. ὃ οβθηη.) 

48. ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὑτοῦ, 
[48 ΙἸοοκδα τροῃ, βυσςουγαά, οΥ ανουγθα, ΠΥ ἢμη1- 
Ὁ]6 σοοπάϊίοη. Α Ηοῦτγαϊβϑιη. ΟΥ̓ οΓβ, Ὧἃ8 τηοβί οὗ 
(Π6 δησίοηϊ πἰογργοίοθγβ, ΓΟ δγ ταπείνωσιν δι πιέῳ ; 
δηᾷ, ἴῃ {18 νον, ἮΝ εἰβίδϑιη ςοἰἴ6851 ὅδ) 1, 11. Ῥοίγοῃ. 
126. (ωρ!---ἰηἴοσ τηοηβίγα πιιπιθγαγο, αἰδά 8 πο} } [8 
Πδῦογοι πηδίγοηδβο Βυροσυῖδιη, οἵ Ὠγδίγοηβ 8618 ἢ- 
το ίθῃ. ἀδη. 10,11. Φυάπῃ 6, 19. Βυΐ {1}18 18 
ἔν 1658 831{40]6 ἴο {Π6 σοηίοχί. 

40. ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα. δυραυά ἔργα. δὸ (86 
Ηεοῦε. ΤΥΊΘᾺ. 1 Ὦθγα ββϑρϑοί!ν ἀθηοίθβ τυογέδῳ 9 
αὐπιϊγαξίοη. δο ἔβαϊηγχ 70, 21. (ἤἥοπιη ψἤθησα {Π6 
ΜΟΓΩΒ βθοη (Δ ΚΘ6η,) ἁ ἐποίησας μοὶ μεγαλεῖα. ΤΡ. 11], 
16. διίγδοῦ 18, 4. δῃὰ ἔγθαθυθηο Υ ἴῃ (Π6 Ν. Ταβί. 
Ηδρτο, δηά ἴῃ ἴδ ἰογαιθγ ραββᾶρο, 10 ἀδηοίθ8 τυοη467- 
ἡ δοποξέδ,; ἃ8 Ἀρρ6ΑΓβ ἔγοιη (6 ργθοθα!ηρ' ἜΕΧΡΓΘ8- 
βίοῃβ. (Κυΐη. ὃς Βοβθημ.) 

40. ὁ δυνατὸς. ΗΞ6Ρ. ΤΑ, (Π6 ρονογία!, κατ᾽ ἔξοχην, 
8 ἢδη6 οὗ Οοά, ἠογνοα ἔγομ Ὠ18 τηοϑί ϑιγιΚίηρ; δίισι- 
μια. 80 {Π6 δερί. ἰη 88]. 24, 8. (Κυ!η.) 

δ0. καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γ. γ. τ. Φ. α, ἐοιυαγάδ 
ἐδοδο: ἴοῦ πρὸς τοὺς ᾧ. 5ΠΏ1|6Γ Θχϑηιρθβ οἱ {8}8 
σοηϑίτποίίοη ἀγὸ δἀἀυςοά Ὀγ Καϊποεῖ ἔτοιῃη Εἰχοι,, 20, 
6. Ρ5. 89. 2. δορί. Καὶ αὐτοῦ 18 ἴοσ οὗ, δῃὰ ἔλεος ἽΟΓΙ 
ἀδποίθϑ (ἢ6 θεπιρη Υ οἵ (ἀοά. 

δ1. Μδιγ ρῥγοοθθάβ ἴο σϑϊο γαίο (ὐοά  ρονογ, δπά 
ἢανίηρσ ἰδ ἀονγη {Π|8 σΘΏΘγαὶ ροβι(οη, ἐποίησε κράτος 
ἐν βραχίονι αὑτοῦ, 1ΠΠπ8ἰγαῖα5 10 ὈΥ ΘΧΑΠΊΡ]68. ὅ0 Ἐβα]. 
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118, 15. ψΒθγα ΟὟΤ Τῶν ἰβ γεπήογθα ἐποίησε δύναμιν, 
8δηἀ κράτος ΘΓΟ ΔΒΓ ἰὉ μεγαλεῖα ἴῃ νοοῖ. 490, δηά 
βραχίων, κε {π6 Ηφρτγ. »), ἀδηοίβθβ ρβοόνεσ. . 

51. διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους ὃ. κα. Διασκορπίϑω 15 
οἴϊοη υβοα τπηοίδρῃου 4} οὗὨ ρυζτηρ ἰο ἢϊρὶι, δηά 
ἀείρας πρ δὴ ἐπου. δὸ 2] πη. Υ. Η. 18, 46. δηά, 
ἔτοπι {Π6 δάυιηςοί, ἀεδέγονίπρ. δο 8. 88, 11. βρα- 
χίονι τῆς δυνάμεως σου διεσκόρπισας τοὺς ἔχθρους. ἼΠ6 
Ῥάβ8ᾶρα 18 {Π118 ΘΧ ΘΙ ΠΕῪ Ραγαρἢ γαβ6α ὈΥ ΝΟΓΤΙΒ ἀρ. 
Βυϊκίον; “Ηὄἐε β8οδίίοιβ {Π6 1ΔρΊ ΠΔ[10η5 οἵ (ἢ 6 
Ργουά, ρδρίοχοβϑ [ἢ οὶγ βοῃθηιθβ, ἀἰβέιγθ8. {Π61Ὶ Ρο]]- 
{165, ὈγΘα 8 (Π6ῚΓ τη α80Γ685, 8618 {[Π086 (Πρ [ΔΓ δβιῃ- 
ἀδγ ψῃϊοἢ (Π6Υ πδά υηϊϊοα ἰπῃ οὨΘ βγβίθη, δη4 80 418- 
ΡΟΓΒ65 (ῃἢ6 ὈΓΟΚΘῺ ΡΙ6ς68 οὗ ἰ{, (πα΄ (Π6Ὺ σδῇ παν 
Ρυϊ {Π6πὶ τοροίῃογ ἀσαῖη. Απα ὈῪ (18 ἢ6 ἴυΓη8 {Π 6 ΙΓ 
ψἸΒάο Ἰηΐο [Ὁ γ, {Π6ῚΓ ᾿ππΔρΡΊΠΑΓΥ ργοαΐηθϑβ Ἰηΐο 
σοπίθιηρί, δηἀ {Πο6ῖγ σίου ἰηΐο βῃδιηθ ; 50 ον στ] ρ 
{πεῖν σου 868, ἰῃ ἢ18 ννῖβο σονογημηθηΐ οὗ {Π6 ψου]ά, 
88 [0 πι8κ6 8] ἰ(υγη ἰο ἀΐδ, ποί ἐλεὶν, ργαΐδ6.᾽ 

δῶ. καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων. Ἐαθαιρώ 5:|σηἰῇα8 
(ο ἑακο ἀοιυη, ἀδδβίγου, ἅς. δηὰ 18 υϑ6α οὗ 6οἀϊῇςα8, 
[οὐ ἢσδιοι8, ο. [Ι͂ἢ {ἢ}8 586η86 1 ὀσσιΓβ ὈοΓ 1η (ἢ 6 
δορί. 6χ. σὺ. δίγ. 10, 14. θρόνους ἀρχόντων καθεῖλεν ὃ 
κύριος, καὶ ἐκάθισε πρᾳεῖς ἀντ᾽ αὐτών' ἃ 4180 ἴῃ {Π6. 
(ἰἰα58|ς 4] ψτγιίογβ, ἔγοπι ἡ ΠΟ ἜΧϑ 0168 ἃΓα ργοαιυορά 
υγ Βάρμεὶ, ἢ, ἀπά ν᾽ εἰβίεϊη. δὸ Ἐπιῖρ. [πο. 560. 
ΔΡ. διοῦθεουπι: ὁρᾷς τυράννους διὰ μακρῶν ἡσκημένους 
Ὡς μικρὰ τὰ σφάλλοντα, καὶ μι’ ἡμέρᾳ Ἴὺν μὲν καθεῖλεν. 
ὑψόθεν, τὸν δ᾽ ἦρ᾽ ἄνω. ῬΙΠ]οβέγ. γι. Αρ. ὅ, 85. καθη- 
ρηκέναι τὸν τύραννον. ΤὨμογά, 6, 83. τὸν βάρβαρον μόνοι 
καθελόντες εἰκότως ἄρχομεν. Ἡετοά. 2, 1562. καταιρέει 
τοὺς βασιλέας. εἰζν. Ψν. Η. Φ, 25. ὅτε καὶ Δαρεῖον 
καθεῖλεν ᾿Αλέξανδρος. ΤΠ δυνάστας ΤῊΔΥ τηθδη, ποί 
ΟἿΪΥ τνγαηΐβ, οὐ ἀΐηρδ, (85 [6 (οπηπιθη δίοΓ5 (6]] τι5,) 
υὰΐ «1 ῆηο ἃγθ ἱηνθβίθα ψ|} ΡΟ] 1.8] ροσοσ. ὅδὸ 
Χεηορῖ.. Ρωά. (Ὁ. 8. τούτους πάντας ἱππέας οἱ δυνάσται 
πεποιήκασι. 1 δ(α Ῥῃδνοτίη. Δύναστης" ὁ τύραννος, καὶ 
ὁ βασίλευς. Ῥαιυδῃ. 4, ὅ, 1. οἱ Φωκέων δυνάσται. ΑἹ] 
(ἢ686 αογὶδί8 τηυβὲ 6 τοῃάογοα Ὀγ δοέθὲ δῃὰ {Π6 1ηῇ-᾿ 
ηἰνα οὗ (6 νοιὉ. 
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ὅ8. πεινῶντας ἐνέπλησεν---κενούς,., ΤΠΘ6 5816 56η[ἰ- 
Ἰηθηΐ ἌρΡρθδγβ [0 6 γϑρϑαίβα ἴῃ οἶβοσ ψογάβ, ΠΟΘ 
πειώῶντας ΤΩΘΙΟΙΥ ἀθηοία8 Ἵπορθ5, ἐδθ ροοὺῦ. ᾿Ἑξαποο- 
τέλλω κενούς δἰρη ῆθ8 ἰο ἀοργῖυο 99}, ἐπεὶν τιοῆεδ. 80 
2οὉ 20; 9. χήρας δὲ ἐξαπεστείλας κένας. 80 α͵50 ΕΡΙο- 
(εἰ. 4, 1. (οἰ Ὀγ Βυϊκ|ον) βρϑακίηρ οὐ ξτ {παῖ δἱ- 
ἰ6η45 [π6 ἰηδίγιι οἰ! οἢ8 οὗ [Π6 ΡΒΗΟΒΟΡ ΕΓΒ, οὐκ ἀπε- 
λεύσῃ κένος. 1 δά Ηετοάοί. 7, 181. οἱ δὲ κήρυκες οἱ 
ἀποπεμφθέντες---ἀπικέατο οἱ μὲν κείνοι, οἱ δὲ φέροντες γὴν 
καὶ ὕδωρ, ψ6γα 866 Ῥ΄ 6586 1ηὴρ. Βγ τὰ ἄγαθα ἅτε ἀ6- 
Ὡοί(οά (ἢᾳ δοπα υἱέω, διιδαιάἶα υἱέω, ιυλαέθυον 15 ἐποιρ ἠέ 
ἀεοὶγαδίο. ΜΥοἰϑιθίη ἢ 88 βθνϑγδὶ (]8551.4] ἜἘχδῃρίε6β8,. 
8η(1, ἀιηοηρϑί [Π6 τγαβί, 8 Ὀδαυ 1 ράδββαρσα ἔγοτῃ (Ἰο. 
Ῥαγδάοχ. 1. ““1π αυο οαυϊάθιηῃ σΟΠΕ 6 [581 γα 
ΠΟΠΙΪΏ ΠῚ ΤΠ] Δ] ΟΥΕΙ ΠῚ ΠΟΒΙΓΟΓΙΠῚ βθρο σοαυΐγο ργυάθη- 
εἴδη, αὰϊ θα ᾿ηΡ661}14 οἱ σοιηπλ 8} 18 ρθοιη18 
ΤΟΙ τα νοῦ. Ὀοηᾶ ρυΐϊδνογιπί ἀρρο] ]δη 4." ΑἾβο 
διίορ. ἵ,. ΡΙαἴο. 8,101. Αγιβϑίοι. Μ. Μοχβί. 1, 2. 
. δά, ἀντελάβετο Ἰσραὴλ. Τῇ ποτὰ ἀδηοία8, ρῥτο- 
ῬΘΟΙ͂Υ, ἴο ἰδ πο] οὗ ὈγῪ τπ6 Πδηᾷ, ἴῃ ογάθσγ ἴο βυρροτΐ, 
δμδίευαγεα, ἰο Τὰῖ86 ὉΡ, δη4, τη θίδρἤογίοδγυ, ἴο (Κα 
ΟΆΓΟ οὗ, δη ρῥτγοΐθοῖ. ὅο δίγασῃ 8,11. ἀντελάβου ἐν 
γήρᾳ πάτρος σου. Αςίβ 20, 85. εἰδίοίη οἰΐ68 Ρ]υ. 
1, 809. ο. Ὠιοά. 8:ς. 1.11,18. 8ο Τμυογά. 9, 61. 
τοὺς κοίνου τῆς σωτηρίας ἀντελαμβάνεσθαι. (Κυΐη.) 
ΤῊ 8 ἰ5 Γαγίποι 1Πυϑιγαϊοα Ὀγ (διηογαγ., ἢ Πίρυ, δηά 
Οτοίί8, Ψο δα δχδιηρῖθβ οὗ [8 86η88 'π ὠδηγώ. 
Εχ. 15,18... 

δ4. μνησθῆναι ἔλέους. Οοά 18 8414 ἰο θὲ γιϊπαξμ οἵ 
Εἷ8 Ρθορ!θ, ἤθη ἢ6 βυρρογίβ [β6 1 ὉΠᾺΘΣ Ορρεαββίοῃ, 
(ατοι.) ΤοΡο γ»επάξμί οἵ ἢ18 Τθγου, ΠΘΓΘ βίρῃ ῆθϑ 
(δαγ8 Ρἰβςδί.) ἐο αἤογά ἐπὶ5 ργοπεϊδοά πιοῦον. Ὀιτὴρ. 
δεὶΐ τὐναϑ δχρίαἰἢ8 {Π6 Δ! οπ}, ““ ἴο ἰπο] 16 (0 ΠΊΘΓΟΥ, ἰο 
6 πιο Ὁ}. δ66 58. 98, 8. Ηορ. 8,2. ες Ὀΐεδὰ 
σοιΏρᾶΓα8 2 Ραγ. 6, 42. ὈΥ ἃ πιϑίοηγμ οὗ {Π6 οἴϊοεϊοης 
οδι36. ὙΠπογοίογ (Π6 86η86 θ᾽ 6 ὭΔΥ δ6 {ἢυ8 6χ- 
Ρῥταββϑά, ““1ο δ6 τ! 6ἢ|}] οἵ, δηά ρογίογπι (ῃ6 θεποῆιςϑ 
ψθοἢ Πα Ρτγοιηϊβθα, ζο. Λαλήσαι, 1ῃ {18 ρᾶβ8ϑαρα, 
β'σὩ 68 ἴ0 ̓ γοπιῖδα, ἃ8 ἰὴ νϑυ. 70. δηά Αςίβ 8, 21. δὸ 
νοΓΌ9 οἵ βρϑακίηρ Ὦδνα, ἴῃ {Π6 (Ἰαββίοδὶ ψγίϊθιβ, 8 

ΜΟΙ. 1. ο 
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ποίϊοη οὗ ρῥγοιηίβίησ. ὙΠοτ 9 ἃ ρα οἷ ραβϑᾶσο, ̓ῃ 
Ρᾳ, 908, 8. ἐμνήσθη τοῦ ἐλέους αὐτοῦ τῷ ᾿Ιακωβ', καὶ τῆς 
ἀληθείας αὐτοῦ τῷ ᾿ἸΙσραήλ. (Κυΐη.) .ὄ 10 ν85 ἴῃ6 ΑΙ- 
τ ρ γ᾽ 8 ἄρογρα ἴο σοηΐδσ {π6 τηοϑί οχοϑιθῦ θθηδῆςΐβ 
ΟὨ (ἰ6 βγϑρ 68; δῃᾷ [19 6 Θβρθοῖ Ὺ ονϊηςσαά, 
ἩΉΘΩ 11 ρ]οαϑοα Ὠιηὶ (μι ([Π6 Μοββιαἢ βῃου])α 6 θογῃ 
οὗ τ[Πθιη, δηὰ ᾿νε διηοηρβί (θη. (οββθημ.) 

δθ. 1 αβϑοηῦ ἰο ΤΠΘοΟΡὮν]. Επί γι. ἀπά ατοῖ. ψ ΠΩ 
ἐν ἰκς {π4ς ΜαΙῪ οοητηθα ψ ἘΜ ΖΑ Θ ἢ ἀπ1}} πρὰς 
{πΠ6 {{π|ὸ οὗ ἢφγ ἀε]νοσγ. [Ιηάορή, ᾿ξ βῃου !α βθϑια 
ἤτοι {Π6 ψογάβ οὗ (π6 ραβϑᾶρθ, (ῃδὲ {πᾶΐ ἀεἰνοεν 
Βαρρβθηθά βοοῦ δέϊογσναγάϑ. 6 Ὄδαργρϑβϑϑίοῃ ὥσει ν"}}} 
ΘΏΔΒΙ6 118 10 Ἰπίογρτοῖ (Π6 ἐΟἸ] ον ηρ ννογά8. 1 ἢ 5ουθ 
ἰδιΔ6. [Ὁ γογθ ναΐη ἰο βρεευ δΐθ, 85 Δ ηγ (ἰοτ» 
πϑηΐδίογβ 40, οὐ {Π6 γεαδοη5 Ἡ ὨΙοΐ τϊσῃς ᾿πάυς8 
Ματγ ἰο ἰϑᾶνα ἤθῖ γεϊδίϊνο δ 80 ογ ο] ἃ τη6. ΤῊ 3 
νν88 ({ΠΚ Ειἤγπι. Τ ΠΘΟΡ Υ]. ἀπὰ τοί) ἰο ἀνοιὰ 
{π|6 ΠΓΓΥ δηά Ὀυδέες οὗ βιο ἢ 84 δεάβοῃ, δηῃά ροϑϑβι θυ 
(τοῦϊ πιοίϊνο5. οἵἨ ἀδ]οδον : ὑποχωρεῖ ἡ παρθένος διὰ. τὸ 
πλῆθος τῶν μελλόντων συνδραμεῖν εἰς τὸ τόκον ἀπρεπὲς 
γὰρ παρθένῳ ἐν τοῖς τοιούτοις τ νὰ αι νθα 

67. ἐπλήσθη ὁ χρόνος. Πλήθω, {Κα (6 Ηεῦτ. ΝΡΌ, 
ὙΠ Πρῃ 1ἴ ἰ5 υβϑεᾶ οἵ {{π|6, Ἰπαά!]οαῖα65 ποῖ ΟὨΪΥ {Π6 σ0Ὡ- 
δῃπητηδίίοη, μὰ. [ἢ6 ΔΡΡΙΊοδαὴῇ οἵἁἩ ΔΏΥ μετῖο. [11 18 
ποῖ, ἢἤοννον Γ, σον ἃ ἨδὈγαίβμη, ἃ8 6 πα ἔγομη 8 
81Π11|8 ΟΣ ΓΘβϑίοη οἵ (Ἰς. ἀς Οὐ. 8, ὅδ. (οἰτοἀ Ὦγ 
γ᾽ εἰβίο! "): ἔρο (τὰ ρτανὶ ἀα, Θχρ θι5 78πὶ ἐδτὸ δά 
ῬδιΙ Πα τπὶ Ὠ]Θηβῖθιι8. ΤΠ ἐμεγαλύνε ἀδηοίθ8, [Π5ΙΡῺΘ 
Ὀεηοῆοιαπλ Θχιθυ. δὸ αδη..:19, 19. (Κυϊη.) Συ- 
ψέχαιρον αὐτῇ, σοηρταί]αίοα ΠΕΓ, βίῃοθ 838Π6 )2ὰ8 ΠΟῪ 
(γϑοὰ ἔσγουῃη {06 σεργοδοῦ οὐ ὈΔΓΓΘΏΏ688. δας σΟ0ῃ- 
οταί] οη5, ἴοΟ, ΟΓΘ υ80.8]. “ Υρείδίοίη οἰΐ68 ΡΒ] Διί. 
Ὕτας. 2, 6, 86. Τὰ ουδὴλ γοοῖϊδ ργονϑηΐδί!, οαπη46 68 
φιςία θ6γ5, αταΐυϊογ. 

ὅ9. ἦλθον, 1. 6. ἰο ἐλδ λοιιδ6, Μ᾿ Ὠ]Ο ἢ Ἰ͵6 ΤΩΔΥ ΒΌΡΡΟΒα 
νγὰ8 (6 υϑ8] ΡΔ 66, ἃ8 Ω0 Δι Ου}]Δ Ὁ Ο6 νγὰβ ρΓθ- 
8Β0ΓΙὈ ρα Ὀγ {ἢ6 ἰᾶν. ᾿ 

δ9. περιτεμεῖν--ὐνόματι τι π, Τ6 96 νγ}8 υϑδ6α ἴο 
ἢᾶνα [6 δοψδ παιηθα ᾿πηηγηο αἰ} ν ΔΙ Γ οἰγοι της] 510Π. 
{ῃ6 φὲρνίς ποῖ 166} {ΠπῸῪ ψογο νθηπο. Διμοηρ (ἢ9 
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Ἀοπιδη8, ρὶγίδ ἀπάογυθης {116 σΟΓΘΟἿΥ οὗ Ἰιιδέγϑ! ἢ 
ΟὮ ἴΠ οἰσλξς ἄαν, δα θου8 οὐ {86 πὲηέδ, ἰο ψ οι 
ὨΔΙ68 ΜΈΓῈ (ἤθη ππροβθά, Ηδφηςα (Π8 ΟΔΥ νγ88 
“8166 ἐμϑέγίοιιδ Δα ποπεηαίδα. (Κυϊη.) ᾿Εκάλουν, {Πα Ὺ 
6Γ6 ἴῃ6 8 Πδιηϊηρ Ὠἰπη, γογο δῦουΐ [0 ἢδη16 ἢϊάι, ΟΥ 
{πο γ τυομἰά ἠαῦα πδτηηᾷ τὰ δίζοσ ἢ18 τη οσ. οΤὨΙΒ 18 
[πδαυδηίν {Π6 56ηξ6 οὗ {Π6 ἱπιρογίθβοί. ΤἬδί ἐπ σιι8- 
ἴοηλ ψγ88 αϑ.8] τ ἢ (ἢ 6 Οσθθκβ δηά Βοι)δη8 ἢ88 θ66 8 
Ρτονθά ὃγ ατοίϊμιβ δηὰ Εἰβηθγ. [Ι͂ἡ ρῥγοοῦ οἵ {18 
ΥΝν εἰβίθίη οἰέθβ (ῃ6 ἔθ] ον ηρ μαββᾶροβ. Οἀ, τ. δδῶ. 
Ιβθυβ ὑτὸ Ρυγγῃϊ Ηφτγρᾶ, Βυγρ. ΕἸοςοίγ, 988. 1)10: 
Ὧγ8. ΗΔ]. 4. ἀ6 δεγνίο ΤΌΠΟ, ὦ τίθεται τραφέντι ἡ μή- 
τὴρ τὸ μὲν ἴδιον τε καὶ συγγενικὸν ὄνομα. Τύλλιον ἐπὶ τοῦ 
πατρὸς. Ατιϑίοϊ. Η. Α. 8. οχίγ. τὰ πλεῖστα δὲ ἀναιρεῖ- 
ται, πρὸ τῆς ἐβδόμης" διὸ καὶ τὰ ὀνόματα τότε τίθενται, 
εἷς πιστεύοντες ἤδη μᾶλλον τῇ σωτηρίᾳ. ῬοΪγξη. ῥ. ὅ46. 
Μάδοτορ. δαίασγη. 1, 16. Αὐβίορῃ. Νυῦ. θ6ὅ. Ταιοίδη, 
(Οπίθμρ!. 17. ἐκείνος μὲν γὰρ ὁ χαίρων, ὅτι ἄῤῥενα παί- 
δα ἔτεκεν αὐτῷ ἡ γυνὴ, καὶ φίλους διὰ τοῦτο ἐστιῶν, καὶ 
τοὔνομα τοῦ πατρὸς τιθέμενος. ΤοιηοΒί}). ἴῃ Βωοί, 1. 
Εστγιρ. Φοη. 800. Γλιοίδη Μδοζοβῦ. 1. 

60. εἶπεν: Οὐχί. [ΐ 566 }8 (ῃδί Ζδοαγίαβ ἢδα 5ὶρ- 
ηῆρά το ΕἸΙΖαθοιῇ ἴῃ νυ ηρ, δὲ Ππδά οσουγΓροά 1η 
{π6 δηροῖϊο ν]ϑίοη. Τἢυ8 886 ορροβθά (Π6 1η θη 1008 
οὗ {ἰ|Ὲ γϑδίίοῃβ, δῃἃ (014 ἐἰθηλ τπαἰ (᾿6 πδιηθ Ψψ88 [0 
Ὀ6 Φοῃ; ἃ πᾶτηθ, 1ηἀ664, νΕΡῪ ἤιαχαθηΐ διποηρ {86 
εν5, δηά ψΠῃϊοἢ νγᾶ8 ΟΪΥ σοἸθοίθα οἡ δοσουηΐ οὗ ἢ0 
οἠδ οὗ ἴθ ἔδυ θαδίηρ οαἰ δα ὈΥ (πὶ πᾶθ. [ 
5668 {Πδγθίογο ἰο ἕδνα Ὀθθη τἰϑιι8] [0 πδιῃθ ἃ οἰ α 
Δίογ δόμιθ οπθ οἵ (᾿6 Δ Π}}}γ. 

62. ἐνένευον, Οη {Π6 βιρηιηοϑίοη οἵ {18 ψψογά, 8568 
{π6 ποῖ οἱ ν8γ. δῷ. Εἰ οϑϑητι! !θῦ 44 Κυϊηο6} {1} 
παῖ ψα τηυβί ηοΐ (45 τηοβί 40) 1ηΐδγ [τῸπὶ 118 ννοτά 
{πὶ Ζοἢαγα8 γ88 ἀθα ἃ8 Ψ6]] 85 ἀμηιῦ ; ἰ(ῃουρσῇ (Πα 
κωφὸς Ὀεΐογε υ864 οἴζοῃ ᾿δ8 θοΐζῃ βθῆ8ε8β. (ὐθσίδι νυ, 
Ἐπθτα 13 ΠΟ ΟἴθῚ Ψψοσα [ἢ 6 ραβϑαᾶρα ἔῃαΐ δβνϑῇ 8 
{Π15. [{ 18 γρι Υ οὔβογυςὰ Ὀγ [ῃο86 (ὐομηπηθηδίουγϑ, 
{πᾶ ψ6 οἴὔβῃ ι.88 βρῃβϑ δηὰ ραβϑίυγεβ. ίο ἴἤοβ56 νῆο 
ἤδᾶγ 8 νΘΓῪ νΕ]], ξο 9ο᾽. 18, 94. νεύει τούτῳ------- 
Πέτρος πύϑεσθαι κι τ. λ. Απά {815 5 ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἀΟη8 

ο ὦ 



1906 ὅτ. ὺὑ ΚΕ, (84. Ἱ. 

ἰονψατγάβ (Πο56 ννῆο ἴᾶνα ἰοϑὲ {π6 ἔδου γ οὗ βρϑϑοῖ:. 
ΝΟΥ ἃγθ ψῈ (ο]α {παι {ΠΥ 4 ποέ 4830 0.56 τυογάφ; ψῈ 
ἘΠῚ ΠΕΓΘΟΙΕ ΒΌΡΡΟοΒΕ (ἢδὲ ἴο ᾶνα Ὀδοιι [ἢ6 σᾶβ6. 

2, τὸ τί ἄν θέλοι. ἼΠΟΓΟ 18 ΠοΓ6 ἃ ρ]θοηδ8πι οὗ τὸ, 
τιδιι8] τ τἢ (Π6 68. τυγ 6 γϑ, ἔγοπη  ἤοηλ ΘΧΔΙΡ] 65 ἀΓδ 
Ῥτγοάυςδα Ὀγ Κιορβ, Κυρᾷκο, δηὰ γεἴϑβ. 

68. ἔγραψε, λέγων, 1. 6. ἐπργεδϑὶη, ΟΥ ἠδ εὐγοΐθ ἐπ 
ἔδοδο τρογ5. δὸ 42: Ἄερρ. 10,6. 208. Αηΐ. 11, 8. ὅς 
18, 4. οἰϊοα Ὀγ Κυρίε δηὰ Κυθῦ8. 
604. ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα---καὶ ἡ γλώσσα αὐτοῦ. 

ὝΠΘΙΘ 18. Π6ΓΘ 80Π16 ᾿ΓΓΘρΡΌΪΑΓΙ οὗ σοηδίγιςτίοη, 
πο Βδρῇ οὶ] δηά οὐἤοῦβ γοΐϑγ ἴο ομς οἵ {ἰποβ6 ΙΔ] Οπ|5 
τιδυιαὶ 1η ἴπ6 Ὀεδί ψτιίογβ, ὈῪ τ ῃϊσ ἢ ἃ νοῦ 15 )οϊηθά 
(0 ἔτοο Ἠοιιη8 οἵ σορπδίθ 56η56, (ο ὁ0η6 οηἷν οἵ ψ] ςἢ 
δι 18 γσροργἰψ Δρρ]οαῦ]6. 850 Ἠοιη. σῖτον καὶ οἶνον 
ἐδόντες". Δηα (τ, 8, 4. Γαλὰ ὑμᾶς ἐπότισα καὶ οὐ βρώμα. 
δο 480 ΖἘβοῦν!. Ῥγοπὶ. 2]. οὔτε φωνὴν, οὔτε μορφὴν 
βροτῶν ὄψει. τὴς Ἄ η. ἢ, 444. Βαβι 465, (ὴ6 ψνογὰ 
ἀνρίγεσθαι ΤᾺ ΝΘΙῪ ΜῈ|] 006 ΔΡρ]16« (ο σοὐδἑην 7γθο (ἢ 6 
τοηραθ. 7105, (Α8 6 ΕΠ ΠοΟΥ οὔβογνοϑ,) δορῇος 68 δηΐ 
ἹΓΠοπι βί18 Βροὰκ οὗ [6 τοηριτιο Βοϊηρ δημέ, ἀῃὰ οὗ 
{86 ἄουν" οὔ{Π|ὲ ἰοῆσι 6. Νον 80 ]ν {Π6ΓΘ 18 ΠΟ ΠΊΟΓΘ 
ΠΠΡΓΟΡΓΙΘΙΥ ἴῃ βροακίηρ οὗ (Π6 ἰοησαα Ὀοίηρ᾽ οροπϑί. 
Μοιεθονογ, {π6 ΗδςΡ. ΠΣ, ἴο ΨΠΙΟἢ ἀνοίγειν ΔΏΒΨΘΓΒ, 
ποῖ οΠῖγ βίρηϊῇθδ ἰο ρθη, Ὀυΐϊ ἴο ἔοοδο, ἃ5 ἴῃ ὅδη. 24, 
82. 15. δ, 27. ὅ66 {π6 ποία οη Μδγκῦ,84. Τῇο ρο- 
ηἷι.5 οὗ "ποάδνη ἰδ ριδροβ 4065 ηοἱ ἱπάἀφροα δάπης {Π]5 
"ἴοι. α τηᾶγ, ἰπογοίογο, ἰγαηϑίαίθ, “ δηὰ Πηπ|6- 
εἰαίοίγ ͵8 πγουτἢ τνγὰ8 Ορϑηβα, δῃηὰ ἢΐβ ἰοηρσαο Ἰοοβοιὶ.᾽" 
ϑοιηθ τηοάργη (ὑοιηπιοηίδίοΓγβ δἰἰγιθυξα μου ἢ {6 1095 
δης {Π6 γοοοόνοῦυ οὔ πα ἰδοῦ Υ οὗ βρθεοῖὶν ο Ὠδίωγαὶ 
σᾶιι568. [{ ννᾶ5 ΟΓΙΡΊ ΠΑ Υ, (ΠΥ (δῖ ηκ, ρτοάμσεαὰ Ὀγ 
[ρσιῖ, δηὰ τοιηονθά Ὦγ δρίιιίοη οὗὁὨ πιϊηὰ δγιβίης, 
ἔγουι ΔΏΧΙΘΙΥ ἴο ἢδνα {{π6 οὨ]α παιηρα Ψοθη ; δηὰ {πα γ΄ 
οἰΐα, 848 51:Π||14 δχδιηρίθϑ οὗ γοσοονογοα βρϑϑοῦ ἔγοπι 
αρ!ιατίοη, ΑΔ. 6ε}]. δ, 9. (οῃ (6 80η οἵ (ὑγαθϑβυ8) ; 
Μαᾳ]. Μασ. ὅ, 4. δ. 1, 8. 8δ:4. Τ7η15, ἴῃ σα86 οὗ λδηι}- 
»ίοχία, οὐ Ὀδίηρ ΠΡ ς πο ῖ5. ([ δάση) ῥοβϑβι  ]θ, 
Βαϊ Λέγὸ (Π6 ῬΓΠΟΙΡΪΘ 18 ᾿παρρ] Δ Ὁ 6 ; 5ῖης6, ἔγοιη 
(ο σορίοχί, ἀξ ᾿ηΔη 65} Υ ἀρροαγθ, {παὶ (Π6 οαἰαψεῖν 
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ψ 88 Ἰυ1ο14], αὐ ἃ ρυη ϑἰηθηϊ ἴῸΓ 8 ἱπογθά ΠΥ." 
Ι͂η ἿΝ [ΟΤΊΠΘΓ σᾶ86 {ΠἸ6Γ6 15 5 ΓΘΙΥ ΠΟ 5111] Γτγ [06΄. 
ἔνθθη ἴπ6 ρα! παγγδίοη οὗ [Π6 Δρρδδγάηοσθ οἵ, (18 
ΔΏρΟΙ, Δη4 [0056 ρᾶϑβᾶροβ οὗ (ἢ6 Ο]ά Τεβίδιηθηϊ. 
ΕΓ ῬὮΓΘΏΒΥ, ΟΥ ραδβί  θησθ, ἀΓ6 ἰθπιηθα Οοα᾽ς ἀπ- 
δεῖς. βξαῖήες, {πο86 ΠΟ τηδ]η.21 56} Δη ΟΡ! ηΐΟΠ᾿ 
τηιϑ θ6 σοι ρα] ] 6 ἴο τοϑοσγί ἴο {Π6 εἰδβρεγαῖθ ἤγρο- 
{π6818, οὗ βϑυρροϑίῃρ [6 ψῃοἷθ πδγγδίοη οὗ (ῃ18 δῆ- 
86 11ς 1 ΘΓΡοβιΟἢ ἃ ΘΓ πψέδ ((ἰαὺ 18 ἰο βᾶγ, ἢοσ- 
ΟΠ), ὁγ, δί ἰϑδϑί, ἃ8 ΟΠΪΥ ΟΟΟΌΓΓΙΗΡ ἴῇ ἃ ἀτοϑπὶ Οὗ 
ἴγδηςθ, Ψ Ὠσἢ νου 6 ἜΘχέγοη 6] γ ἢδιβῇ δηεὶ Ἠηδιι-. 
τῃοτ]β6ά. 

65. φόβος. Ἑοβοπιηυ ον δηὰ Κι!ηο6] η116 ἴῃ 6χ- 
Ρ]αϊπίηρ αἀπιὶγαζίο, ἀπ {ΠἸῸῪ σοπηρᾶγα {Π6 Η Ὁ. ὝΠΘ.. 
Δῃά 80 ΕἸ ΠΊΪ5 Θχρ] α!η8 φόβος, ἐκ τοῦ θαύματος." 
(ἰογίδιη]γ, 686 ἃγα σορηδίθ δβδοίοηβ, θυ βὰς ἢ δῆ ἰῃ- 
τεγργοιδίίοη τη] 150 6] ἰονγοῦβ (Π6 βθδηβ6. 1 ψουἱὰ 
τΘγργοῖ αἴῦ6; ΟΥἩ ῬΟΓΏΔΡ8 ΜΘ 10ΔΥ υηϊία δοέθ. Τὶ, 8(. 
ἰδαϑῖ, ἀδποίθβ ἃ πισίμγο οὗ αἰἴδὸ Δα τυοπάον', αἴἶεοο-. 
τ[[0η9 ΨὨϊοἢ τηϊρῃΐ νν 6}} θ6 Ἄχοιιθα, ἔγοτῃ {{|6 μγεέογ-. 
παΐμεγαί οἰτουτηδίδηςο8 σοπηροίοα ΜΙ Π6 ψΒἘοΪ6 ᾿δἵς- 
αν. 1 ἢπηά ΡΥῪ Εἰ νταῖαβ, {Πᾶΐ 11 ὑγὰ8 τηδάδ ἃ 50. 
͵6οι οὗ δηαυΐυ διηοηρ ἴἢ6 δποίθης (πη οηϊδίοσβ,. 
ΨὮΥ Ζδοδαγίαβ ἀϊὰ ποῖ γοσονοῦ (ἢ6 Δ ου } Υ οὗὁἁ Βρθθο 
ΨΏσδη {Π6 ὈΟΥ τνᾶ8 ὄογη, γδίμοσ [Π8Δὴ ἤθη ἢ6 ψὰϑ 
παπιοά, Το [18 ἘΛΙΓγΠ). ρῖνοβ ΠΟ 88|5(Δ 0 ΟὙῪ δη- 
5.6 Γ, [Γνουἱ]ά βυρραβῖ, {Π|π80 {Π|15 ΘΘΓΘΠΊΟΠΥ 866Π}8 ἴο᾽ 
ἤᾶνο ὕδθη ἰποιρῇῃϊ ὨΘοθβθαγυ, ἢ ογάσδσγ ἰο σοιῃρ]εία 
1ῃ6 ψοῖα οὐ]1ὸ ἰγδηβδοίϊοη. : 

. 66, ἔθεντο---ἶὍνν τῇ καρδίᾳ αὑτῶν. ὅ66 15. 12, 1]. 
ΠΏ 4η. 1, 8. Μαϊδοϊ. 1,1. 4, 2. (δί}}. 65. Ἐδοϊῖο, οὐ 
ὨΠΘΊΙΏΟΣΙ 01 σοηάἃ τηοθηΐα δος νἱρεδηΐ τηδηδαίβ. 
1η 21, 14. Αοἰβ ὅ, 4. Αγρ. 2, 15. Μαϊδοῇ. 2, 4. 2υ- 
ἀπ: 11, 10. Νηγρ. ΕλΙ. 8, δ4. δδηβιθ.5 ἢδθο 101}8, Γ68 
᾿Θϑῇ ΠΟἢ ρᾶγνᾶ, ΓΕροπδ5. 54]. 42, 25. 47,7. 47,.1.11. 
(᾽ εἰβδίβι η.) ἵ δάά, γίγρ. ΑΓ η. 1, 27. Μαηεὶ αἰϊὰ 
πιθηΐϊο ταροβίαπη. Κιϊηοοὶ σοηρατοθ οι. Οἀ. α. 
861. μῦθον ἐντίθεσθαι θυμῶ. Τδδη τι 18 ἴο "6 τπηάοτγ- 
βίοοα 8ἃ8 βροϊκϑῃ νἢ δαπιϊγαίίοη ; ς. ἃ. ψῆδϊ ἃ τϑ- 
"Δ ΓΚΑΌ]Θ ρδεβοιι Μ}0}}} {{||83 ΒΟΥ ὈδοοιΏ6, ἰπΠ ὮΟΒ6 νεγῪ 
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"πὶ Ὠινίπα Ῥγονιάθποα [188 80 ἸηΔη 16 5{1γ δον! ησθά" 
118 ΠΟ ΡΟΞΠ]Οη. 

, 67. προεφήτευσε. Οὐ [Π6 νᾶτγίουβ 5, ρηϊηοδίοηϑ οὗ 
{π|5 ψογά, 1 τὲ τοίογ (Π6 τοδῆρσγ ἴο {86 Ἰοραγηβδα ΑὩ- 
ποίδιϊοηϑ οὗ Ὠγ. Ηαδπιπιοπά δηὰ Ὧν. ὙΥΌΥ οὐ {Π18. 
Ρϑβϑβᾶρθ. Μάδϑηγν σομπηπηθηίαδίοιβ, ἃ8 οβθητῃ. ἤδγα 1η- 
τατργοὶ (Π6 ψογά, πηϑα ταῦ σαγπηθη, σα οῦγαγο ἰδ 65 
οἱ σαγηΐηθ. ἀπά Υ εἴ9. δάπη}5 [δύ [Π6 ἔδει 9γ7ο- 
»ἠοέ, 15 οὐ ξμσὴ ἴο ομ6 ψγῆο Ὀγθᾶκβ ἔογίῃ 1πίο (ἢ6 
Ρτδδθβ οἵ (ἀοά ὈΥ ἀϊνίηα ᾿ηϑρίγαίίοη, γϑὶ ἢ {ΠῚ} ΚΒ5 11 
ΤΌΔΥ ΠοΓΟ γοίδίη 1(5}7ῸΡΘΥ βρη ΠοΔΏΟΙ, βίης ΖΔΟ ΔΓ 45 
πβμΣ ναὶ Δα Ὀδοη ἀἰν! πον γονοαὶ θα ἴο ἢϊπγ. 80 

ἢ1|ο. ὁ, 178. 1. (ὑδητοιυπη τηδγῖ5 ΓΟΌΓΙ τοῦτ᾽ ἐστι τῆς 
κατ᾽ ενθουσιασμὸν προφητείας Μωύσέως ἀρχὴ καὶ 
προοίμιον. Κυΐη. ἐπ] ΠΚ5 1 οογίδίη, {π8| ΖΑΟΒαγιδβ αἸὰ 
ηοΐ ΡΙοΟποῦηςα (18 ἢγπΊη ᾿πιη  ] Δ (ΕἸ }Υ ΟἹ ΓΟΟΟνΘΓΙ Πρ; 
ἢ15 Βρ666}}), δηά πδυης 6 ἢ, θυΐ σοτηροδοα δηὰ 
σοι! 6 1ὑ (ο ΨτΙηρ,, δ΄. ἃ ἐαέεν ρεστοα. Βαϊ (ἢ 15 
56 618 αἰ σγαξὲς ἀἐσέμηι, ἀμ ἢοΐ ΟὨΪΥ ὠησιρρογέεαά 
δῃ ἴλο κτοπέουξ, θαΐϊ αἱ ναγίδησα στ ν μδὲ ἰ{ δι ραβίε. 

- 68. Ζ4ςἢ. ἀθβογῦθ8 {πΠ6 Μαββίδι, 848. Κίηρ οἵ {{6 
ον ; ἔογ 1 δα ποί γοὶ θθϑη σγονϑαὶ θα ἴο παι {Πα 
{λα θοηοῆϊβ οὗ {π6 Μαββίδῃ νου]ὰ ὃθ6 ἱπιραγίοβα ἔο αὐέ 
καΐϊοϑ. Ἡδρῆσα 6 “8119 ἢϊτπι (ἢ 6 σοά οὗ ]εναοί, 
ψίΠπουΐ πΙΆΚΙηρ ΔΩΥ πηθηίοὴ οὗ ἐλῤθ παξϊοηδ. Τῆθ 
ἰδησυδρα 8668 δοσοιηπχοίἝείοα ἰο {Π6 ορίηΐοη ψἤοἢ 
ἐΠ6 ΨΦο νυν 18} πδίίοη (ἤθη οηξογίδιηθα, νῇο ογα {Π6 
ἔλυτ δι ἔγοπι {Π1ηΚίηρ {πὶ (6 ἔανουν οὗ Οοά, Μοι]ὰ, 
υγ {16 πηράϊιπὶ οὗἩἨ {ηΠ6 Μαβϑίδι, θῈὲ νοῦ τηδηϊεειθα 
τὸ ἴῃς Ποῖα υαδη τας, { οἴ8.)} 10 την 06 δεκοά 
ἢν (6 ΑΙ ΉΥ 15 σα] ἡ Οοἀ οἵ 5186] ὁη]γ, ἤρθη 
.6 15 οα ποΐ ον οὗ (ἢ 18γ86 165, θυ. οὗ 4}} τηδῃ,. 
88 ἰγεϊηρ ἰἢ6 σγϑαῖογ οὗ 4}}} Τὸ ψηΐοἢ Ὁ τᾶν Ὀ6 δη- 
δνογοά, [Πδ΄ Π6 ννα8 (ἢ. (σοά οὗἉ αἰ πιϑη, ψ ὨΘί ΠΣ [6 Ὺ 
ΜΟΙ ἃ οὐ ποῖ : θα ΟΠ ὑδιος οπἶν ὈγΥ ἔγθβ ψν}}} δὰ 
Κηονϊθάρα. (Ευ ἢγη.) 
. 690. ἥγειρε κέρας σωτηρίας. Οηἡ (18 ποτα 1 τοῖοι 
{Π6 γοδάδθγ ἴο τίια ἰδασηθὰ δηποίδοηβ οἵ Ηδαϊπιομα 
δηά ὙΒΙΌΥ, δια [1 βιι 0] οἱ {16 [Ὁ] στντηρ 119 ΓΔΕ 101}5 
οὐ γΥεῖ5. ““.4] ΛογΉ 15 ἃ βντηθο] οἵ ρον Γ δηὰ ρΓΙΠΟΙ- 
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ραίήγ. Ηον. αση. 8, 21. Αὐάϊρ σογῆσα ρδυροτγὶ 
Ῥοϑὲ (8 ἢ6Ο ᾿γϑίοβ. ἐγθωθηίὶ γορῦτῃ δρῖσθ8 πθαι τη}}1- 
[πὶ διηἃ. ἘΕροά. 6. (ἀνα φᾶνθ, δίηηι6 ἔῃ τηΔ]08 
ΑΒΡΟΓΓΙΠΊΙ5. ραγαία 0110 σογῃυδ. ϑδῃο  ]Δ ΠΟῺ ἈΡ. 
Ἐα86}. Ρ. 1. 10. Ἠ δὲ ἀστάοτη ἐπέθηκε τῇ Ἰδίᾳ κεφαλῇ 
βασιλείας παράσημον κεφαλὴν ταύρου. ΑὙἸίίη. Κι ὅ7,1. 
Οοεπυᾶ Ρ6}}} νοσδπίαν ἀμ σο8 0611. Ταγραπι.1. 88. 
4, 10. δηὰ Ψογϑι. 48, ὁ, 95. Ζαοῆ. 1, 18. ῬΒ. 182, 18. 
ΟὐοΥπιᾶ νου τορηυμῃ οἱ ἀοτηϊηδίϊσποιη, ΑΟἢτηρί. 88, 
Ἑξὰ γὰρ κέρατα τοῖς ἀξιώμασιν ἀναλογίϑονται. Ονἱά. 
Μείδιη. 8, 882. Ατιίηθηζὶ το 40 ἀὰχ νἱγθϑ ἰῇ σογήυᾷ 
8. Ππ|0. γα ογῖι5 Μ. Ν'.. 6. ἀ6 ὐδηυςῖο ΟἸΡΡο. πδιηαιαδ 
ἴῃ σΔρΡΙΓΘ 6}118 δυδιίο νος σογῆυδ ΘΠ] ογβογαηΐ, Γθ- 
ΒΡΟΏΒΙΠΊ6Ὲ16 δβΐί, γαρθη 6.1 [ΌΓΘ, 81] ἰῃ υγῦθπὶ γανογ- 
εἰ5δοί. 128η. 7, 6. 8, 8. Ον!ά. Μεοίδηι. 15, 5ὅ66. κα 
Βυιηηθα οὐπὶ νἹἀ ΕΟΊρραβ 'ῃ υπαᾶἂ (ογημᾶ ---- Θυϊά 
8101 β:ρῃϊηοθηΐ, ἐγορι ἀδητα σΟΏΒι}}}: οχία ---- ΠΟΧ, αἱἵΐ, 
ὁ 88ῖνθ : {Π0᾽1᾽ Θηῖτη ἘΠ], ΟἾΡΡο, ἐυἰδααθ Ηἰς ἰοουβ οἱ 
Γαι Ραγοίαπί σογ 118 ἀΓοθ8. “ ΒῪ ΛΟγΉ (88 γ5 Εἰ.- 
{πγτηϊ08,) τηυϑὲ ἤογα θ6 ἀπάοσγβίοοα ἀΐηρσάοηι ; θδοδυβθ 
Κιηρθ ψ6ΓΘ δηοϊηίθα δηἀ ρῥτγοοϊαϊπιθά. Οὐ 16 πιᾶὰῦ 
ΔΙΘΏΥ ρον Γ.. ΕῸΣ 4} ογπθὰ δῃϊηπγαΐθ ἤᾶνα {6}: 
ϑίτοηρίῃ ἴῃ ἰποῖῦ Βογῃβ." δὸ δ'βο ὙΠοορἢυ]δοί. 
ϑανογαὶ ορὶ ΠΟ, ἸΘῪ νοῦν ΔρβυτγΩ, ἃτα ἀοίδ]βα ἴῃ 
ΤΟΙ δηὰ Κοδοθαγ; (6 [Ὁ] ον ίηρ ομθ8, ψ]ΐοῖ! ΒΓ6 
ὭΟΓΟ ῬΓΟΌΔΌΪΘΟ, ἅσο βἰαίθά ἰὴ ἔοβ. δηή Κυϊηοεῖ. 
ΕἸγϑί, ἰλαὐ οὗ ΝΗοθββα]ῦ, ἴῃ ἢ]5. ϑδσγαγ. δογιρίυγ. Ρ. 81. 
867. ὙΠῸ πηδηἴαίηϑ {πᾶς κέρας σωτηρίας, |κ6 {88 
ΗΘ. »Ὃ) ΤΡ ἴῃ 1 ὅδε). δηὰ 5. 2. Ἂς: 15 584 οἵ ἃ Πε]- 
τηθῖ, ψΠ]Οἢ ΔΗΟΓ8 βαϊδίγ, Ὀγ ἀοέδηαϊης {πῸ Ποδά, 80 
εὔδι {ΠΟ ΓΘ πδΥ Ὀ6 ποίμ!ηρ' ἰο ἴδαγ ἔγοπι {Π6 βίγοκθϑϑ οὗ 
1.6 Θμθηγ. Αἰποηρ τ[Π6 Απῃοϊδηΐβ (88 γ8 Νοββεϊί,) 
ΒΊΔΩΥ [Ἀδίοηθα λογης ἐο ἐδοῖν ἠοίπιθές, ΕἸ ΤΠ ον {παΐ {παν 
ΡΛ ρ Ὁ 5ΈΓΚ6 ΓΘΓΓΟΙ ᾿ηἴο {116 ΘΏΘΙΩΥ (866 Π106. 8ιῖς. ὅ, 
80, Τ. 1. Ρ. 868. δῃηὰ δ 6856],) οὐ δι (ἢ6 ρϑῆθσαὶβ 
ηΐρῇι θα αἰβηρα 56 {Π6 πλοΓα θαϑιῖὶν. (566 Ρ] αἴδγοῇ, 
1ῃ. Ῥγγγῆο Ορρν. ἼΝ. 1. Ρ. 884. Β.) ΑΙ5ο, 1λανια, (5. 60, 
9. δὲ 108, 9.) οαἰϊα (Π6 Ἐρἢτγαϊπι 68 ἸΣΝῚ ΠΡΌ, ἐλ 
ϑέγοηρσί ὁ πῖν μδϑαά, Δῃ ἃ Μ]Θη ΤΡ 18 4130 βρόκεη οἵ 
ϑέγοησίἑ, ΕἸ ΘΥΘ 8 ἃ ργϑαΐ 51}}} ΑΓ Ὀαΐνγθθη {Π18 δηή 
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[Π6 οἵογ ψοτγτὰ ὩΨῸ ; θεβιθ8 (Π6 σψογὰ »»Ὸ", σῃιοῖ 
Οσσι ΓΒ ἰη 8. 18, 8. δηὰ 8. ὅ9, 17. 18 Ἰοϊηφα ὙΠ ἢ 
λείπιεί. δο ἘΡΏἢ. 6, 17. Ἰλαν!ἃ ς81}5 [86 ΑἸ ἤν ἢ 15 
γοοῖΐ, διωζυανῖ, ἐοιυδν, δἠϊοί, ἴδττὴβ ἀοεινοα ἴτοπι 
τη ΠΑΡ δἰἴαῖγβ, ἀηαὰ {Π6 σοπίοχί γθαιυ γε ΤῊ ἰο ὕ6᾽ 
(Κη ;1η (ἢ 6 βᾶπη6 τ} Π ἌΓῪ ἱσηϊβοδίίοη. Αηά {{686 
8Γ6 τηοϑί 8.{40]6 (0 Ζδοἢδγὶ 488 ἤγτηη, ο δοοοιηίΐ οὗ 
γἢδΐ 6 τϑδά ἴη νοῦ. 71. (Νοβββῖι.) Τὸ {Π|5 1 15 γθ- 
166 Ὀγ Ἐοβθημ δῦ Ἰαηίογ, ἴῃ Πῖ8 ϑοῃο]α οἡ "58. 
ἴ ς. (γῆο {ΠἸογα Ἔχρίδηβ ΣΡ ἔγοπι {Π6 Ατδρῖς τεγέο 
πιοηΐ5,) ἰῃαΐ τ σαπηοῦ Ὀ6 ργονθαὰ ὈΥ δῆγν, δρροβίίθ 
ΘΧδιΏρ 69, (ἢδί Προ ηοι8 οὗἉ (ῃδι Κπά, ογπδιηθηῖαα ψ ἢ 
οἰ 6818 Οὐ ἤογη8, 6 Γ6 ἢ 86 διηοηρ (ἢ6 Ηορτγον8, θά 
{πὲ [686 οΓαβϑίϑ ψεγα [λβίθπϑα ἴο ἔπθαὶ ὈῪ {186 Απ- 
οΙθηΐβ, ηοίΐ 80 πηιιοὶ ἔογ {Π6 588Κα οὗ ἀρίδηςθ, 848 οΟΓἢ8- 
τηρηῖ; δηά {Πδί [Π6Γ6 18 Βο6 ΠΑΣΘΠΏ6Β5, (Πα ίΘ ΟΣ 
ΝΝΟΕβ86 1 1ΠΔΥ ΒΔΥ 10 (6 σοΠίΓΑΓΥ,) [ἢ οἰ πίηρ (Π6 ψογάβ 
ἐγέιρειν κέρας. ΕἸΒΟΠΟΓ 48 ρυγβαφα Δηοίο σου Γ86, δηά 
αχρίφιηβ ἴῃ6 ψοτβ οὗὨ {{||8 ρϑββαᾶρα {Π15: ““οησοάεξ 
ΠΟΡῚ5 βαγνδίογθηι, διιοσΐογθηι οἵ ρΥβϑ ἄτι 884018. Πο- 
τη Πὰἢ. Ηδθ [8 οὗ ορίηΐοη (δὶ κέρας σωτηρίας βϑ:ρηϊ- 
ἢ65 αἴτιος σωτηρίας, δίηῆσα ἴῃ νοῦ. 71. {ποτὰ {Ό]]οὐ8 
σωτηρία, ᾿. 6. σωτήρ. ΤΠ ἢ τοραγάβ (6 πχείδρῃος 
848 ἀοτίνοαὰ ἴσοι {{|6 ἔοιις λογπδ οὗ (86 δ᾽έαγ, νη οὴ 
ΓΘ δπιοηρ (ἢ6 Ηοῦτονβ, 858 (ἢ6 ἀγῶ δη 70εὶ διηοηΐ 
1η6 Οτοοκϑ δηα Βοπιδη8, ΨΠ]Οἢ γογα ρδοαβ οἵ τοαρο 
ἴο 58:0 018 η158 ; (ἢ]18 ΟρΙΠΙΟἢ ν᾽ 88 [Ογ οΥν τηδ ἰδϊηθά 
Ὀγ Βιευηίηρ, ([η ἃ 1)ιβϑθγίδιίιοη οα {Π6 5:}07)6ςΐ,) ΌῪ 
οηβίιι5, ασπιηογ, Ηδγθηθυγρ, ὅσ ; ἰΐ 566 Π|8 δοψονοῦ 
ἴο ἢν {16 ργοθαθ  γ, δηὰ 18 }π8Ὲ}}7 τοὐοοίοα ΒΥ 
Κυΐποοὶ. ΤΠὸ ορίοηΒ οἵ Εαββοὶ, [πηρ6, ἀπὰ Ηοηι- 
Ὀοτρ, 85 ἀοίδ δα ὃγ ΥοΙ ἢ, πχοτιί {|᾿6 αἰἱθηϊίοη. [ὲ 
15. ΜῸ61}1 ουβογνθβα ὈγῪ Κοδοθογ, (παι δἰιηοϑί 4}} οοιῃ- 

᾿ τηρηίβίοιβ ἄρταθ ἴῃ {Π|ΠΚΊηρ {πᾶ ὉΥ κι σ. 18 ἀεϑβὶρ- 
ἠδίοα (ἢ γιϑέ ἢ δανιουτγ, Ποιρ ἢ [ἢ δι 536η56, αῃά ἔοΣ 
ψ ἢδί σϑυ86 ἢ6 15 80 ἰοτηθά, {Π6Υ ἀἰδασγεθ. 811}}} [ ἀο 
Ὥοῦ ΡοΙΌΘΙνΟ ΔΩΥ τηδίθγιαϊ! αἸν ΓΒ {168 ; ϑοτη6 [Π[6Γ- 
Ρτοίηρ 1 βίγθηρτῃ δῃηά ρόψοσ, οἴμοῖβ ἀϊσπῖν ; δοβο- 
εἰς. φσίογψ, δῃὰ Ἐν8]4, ἴῃ ἃ Πβϑθυδίοη οἡ {Π|18 80Ὁ- 
6ςξ, 566 18 (0 16 8}} ; ἃ8 ““ ΒΙΓΘηρΕ, ἰογι 46, ἀϊῳ- 
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ηἰΐν, ρίογυ, {6} οἱ γ, δη4 δυπάδησα :᾿ δηα Κορδοδδῦ 
[Π 8 808 0 ὙΠ|8 ἸΏΔΥ 8566 ἜΘΧΡΓΘΒ866 ἴῃ [ἢ18 ρἢ ΓΔ86. 
«“« (Βγίϑβὲ 15 σδ᾽ δὰ {ῃ6 Ὠογη οὗ ϑαϊνδίίοη, οἡ δοσοιυηΐ οὗ 
(86 οιηΐηδηΐ δηα ΓοΥυΔ] τηδ] ϑίυ, ρόνοσ, δηα ἰογε 46, 
Ὀγν ψὮϊοὶ 6 ἢ85 ρτοβίγαι θα 4}} [6 βρ᾽Γιι18] ΘΏΘΙΏ168 
οἵ πδῃ, οἡ ἃσοοιηΐ οὗ (6 σομῃρίοία βϑαϊναίοη ἀπά 
ἐχαυϊϑιία [6] οἱ Ἡ ΠΙΟὮ μ [88 ἰῃι18 Ὀγουρῃς {ἢ 6), 
ΠΏ ΔΠγ οἡ δοσουηΐ οὗ {ῃ6 γτοΐπρ ψ ῃῖοῖ ἢ ἀῇοτγάβ ἴο 
{Πη6 ψ7γοίςῃοα δηὰ (Π6 ϑυρρ)]δηΐ." ΑἸΓ 4]}}, 1 ἄρίϑα 
νι Κυϊηοεῖ, ἰη ρῥτγϑίδγγιηρ [Π6 σομμηοη [ηἰογργοίδ- 
(ἴοῃ, δηα {δὲ δαορίοαἀ ὈΥ τηοϑὲ σοπηπιοηίδίοῦβ, 8η- 
οἰθηξ δηὰ τηοάθγῃ, Τῇ ἱπιᾶρθ ἤΘΓΘ ΘΙ ρ]οΥΘα, 18 
(ἈΚοὴ ἔτομιῃ Ὠογηθα δηϊπ184135, ίοϑ8 βίγθηρί 18 ἢ ᾿ 
{Π6 1 πογηβ, δηὰ ὈγῪῚ ψ ΏΙΟἢ ΠΟΥ σαροὶ 85541:]Δη8. [0 
ἰ9 0η6 οὗἨἁ {δ ΠυΙΠΊΘΓΟΙΙΒ 1π18ρ69 ἴῃ δογρίιγο, ἀσγινοα 
ἔτοπῃ ἀρυιιου τγὰ] ΔΗΔΙΓΒ, ΟΥ ταγὰὶ Θοοηογ. Τἤυδ 
τῆ6 λόογη ρσϑησγα! νυ εἰοϑρηδίοα σέγοησίη. ὅ66 ΡΒ. 89, 
18. 148, 14. δ)΄᾽Γ. 47. ὅ. ΙΒ. 75, δ. δ6γ. 48, 25. ΤὭτγοη. 
2, 8 δῃᾷ 17. ΕΖ. 290, 21. [{ νβ ἃ δυπιδοΐ οἵ ρονογ. 
50 ΤὨΘΟΡΗΥ]. ἴῃ Ϊἰοο. δε] ὅ8π). 2, 10. ἴδῃ. 7, 7: 
84 20. 20, 8. ὅ, 6. ἀηά ΘΒρεοίδ!ν 5. 18, 8. ψΒιοὴ 
ΠΙΔΗΥ͂ ΠΟΙ] ΠΠΘηΐΔίΟΓβ ΒΌρΡΡΟΒ6 ΖϑΟΠΔΓ48 ἢδα ΘΒρθο δ }} Ὁ 
ἴη νίονγ. [δ πονγανοσ [πο]]η6α ἴο {Π1ηκ (τσ Ζ0- 
ἰα.5, ἴῃ 5 Ράγ4 1611, Μίςἢ86]15, δηα Κυϊηοορὶ,) {πὲ 
6 ΓΘ 18 8᾽ὴ δ8}}|5΄οὴ ἰο 8. 182. 16, 17. ψῇῃϊοῦ Ὠ δῖ 6 
δη4 Εοβοηη,. ΓΚ νν 88 οομηροβοά δ [Πη6. {{π|6 οὗἁ [ἢ 6 
80] οηη ἀδαϊοβδίϊοη οἵ δοϊοπιοη᾿β ἰειρ]6. ὅδθ Ἐοβθηϊῃ. 

“1ὴ ἴοο. (ἰγίδιηἱγ ἐἢθ ὕτο ρϑββϑαρδβ βϑδᾶῦ 8 βίσοῃρ᾽ Γ6- 
ΒΘ: ἰδησα ἰο δδο οἴμοσ. δίποα {δμογθίοσα (βδΥβ 
Καυΐποε!,) κέρας 15 δὴ πηᾶρα οὗ βίγθηρ!! δηὰ ρόνεσ, 
ΘϑΡΘΟΙΔΙΥ τογαὶ ρΡΟΨΟΓ ς δἴης6 11 18 80 [8 Κβθῃ 1η {6 
δῦονο βαΐπι, σψῇῃοἢ Ζασῃαγία8 ΝΟΓῪ γοῦν ἢδα [1η. 
ὙἹΕΥ, ; 5166 Δ ἱπΊᾶῶα ἰ8 ἤ6ΙῈ γεφμγοα, ἀογῖνοα ἔτοηι 
[1 Π ΑΥῪ Πα ΙΓΒ ; (ον 1η νοῦ. 71, 74. (ἤΘ ΓΘ 15. ΠΏ ΠΈΙΟΠ, 
846 Οὔ 6 ΘΏΘΙΠ168 Οὗ 1[ῃ6 Ρ6ΟΡ]6) βίης {86 26 νν8, ἰπ 
τἢ6 ἀρ οἵ Ζδοβαγίδϑ, Ὄχρϑοίβα (ἢδὶ ἴῃ6 “μοδειαλ 
ΨΟΙΪα 5 θάπο {Π6ῚΓ ΘηΘπλ168----οὖμέ ἐλ6. σιιδ)ϑοΐ ὁ ἐλο 
»νγεϑεὴξ ραδ8ασε, ἰδ (6 ͵οϑϑἰαθ. Ἅγ)68 τιᾶγ {πογϑίογθ 
06. ψατταπίθα ἴῃ Θχρί δἰ πίηρ ἴἴ, "’ ἢ6 Ψ}}} γαῖα Ὁ} δπά 
βδϑίου ΠΡΟ 8 ἃ Ἐν ΕΠΤΩ τα παττ, ΜὮΟ 3}}4}} Ἔχογί 
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ἮΠΊ86} ογ οἵἱγ βδουγιγ δηὰ το] ίαγο." [0 156. {Π}8 ἃ 
Ῥσθέῖοδὶ δχργεβδίοη τῸγ βασιλέα σωτῆρα. ΤΠ νοῦ 
ἐγείρω, 8 οἴζεη 80 64 ἴῃ ἐπα δερί. 8 ἴθ γπὶ (βᾶν8 
Νοβ8611,) ψα8 δρρ!!οἀ ἰο οὐ, Ὀγ {πὸ ΗΘΌγοννΒ, βίῃςθ 
ἢ6 Γαβαὰ ΠΡ σωτῆρας (ὁ ἀοίδπα οὗ Βοί|6 (ἢ δἰδίβ, 
γ {παῖὶν ψἰβάομῃ ογ {μοὶγ νϑίουγ; δηὰ {Πογϑίογα 10 18 
Ῥαγιου ΑΙ ΔρΡἢ 4016 ἰο βεπάϊηρ τη Μεββίδῃ. 
ι 70, ἀπ’ αἰώνος. Α ἴοτῃυϊα ᾿ππρογίηρ, ὕγοηι ἐδδ 
φιοσέ ἀποῖοηξ ἐΐηιθ5, οἵ ψ ἘΙΟΉ.. χα ρ165 ἀγα ργοἀπόδά 
ἔτοπι 909. Β6]]. ργωοῦ, 706. Ὠϊοά. ϑ8ῖς. 17. Αςι(Ββ8, 91. 
94. 70ο. 19, 82. Βίορ. 1,. 4, 60. Ἠεϑ5ιοά. ΤὭρορ. 609. 
Τοηρίη. 84. ὅθη. 6, 4. Ῥραὶ]. 25, 0. δίγ. 86, 1δ, 16. 
Χιρ πη. Νόγοη. 194. 85165.11, 12. Τῇ Ρεβὶ (]48- 
δῖσδὶ Ὑγογβ, ΠΟ ΝΟΣ, ργοῖθυ (ἢ6 ἴδγιη απ ἀρχῆς ἴῃ 
εἰπ|5 856η86, οὗ νης ΘΧΑΠΙΡ 68 ΠΊΔῪ 6 β6θῃ 1η {{ΠὴῸ 
ποία οἡ Ναί(ἢ. 10, 8. [1 4ββδοηΐ ἰο Νοθββοῖὶζ, ΕἸ βου, 
Κυϊηοοϊὶ, δηά οἴθογβ, (Πδὶ (ἢ 15 νΘΓ56 18 ἴο θ6 ᾿ηο]υάοα 
10 ἃ ΡΆΓΘΠΠ 6813. 

.. 71. σωτηρίαν ἴογ σωτῆρα, 88 ἴῃ 2οἢ. 4, 22. 850 
λύτρωσις 8 ἴῸΓ λυτρωτὴς, ἴῃ [Κ6 2, 88. παράκλησις 
ἴοι παράκλητος, ἴῃ ὦ, 25. ΠΕ ἰδξίοῦ πῃ ΟΠ Γ οἵ (ἢ6 
δθηΐθηςσα ΘΧΘΟΙΥ σΟΓΙΘΒΡΟΠ 5 (0 {ἢ6 [Ὀτγίηθγ, δηα [ἢ 6 
οἱ μισοῦντες, Δ16 ἴΠ6 58π16 ψ|ἢ {ἢ 6 οἱ ἔχθροι, ὈΕΐΌΓΘ 
Γοηάογοά {πΠ6 (ὐθης} 65, Δηα Θβρθοῖδ! ν (ἢ6 Βοπιδῃ8. 
Ἔξ 5 δγο ἔογ ἀπὸ. δὅο 208. Αηί.9, 8, ὅ. ὁ ̓ Θεὸς 
δίδωσιν αὐτώ τὴν ἐκ τοῦ πολέμου καὶ τών κινδύνων 

᾿ φὐδείαν. ᾿ 
- 72. ποιῆσαι ἕλεος μετὰ τῶν πάτερων ἡμῶν, Ἰὴ ΟΥ̓ΔΟΓ 
ἔο ὄνίπησο [18 Κιηἀηθ88 ἴο Οὐ ἰογοίδίῃογθ, δα βῆονν 
δἰ πηβο τη] οἵ μ18 ργοτηΐδα. (Κιυϊη.) ψ}ῆο οἰί65 [8. 
20, 22. δῃὰ οὔϑογνββ, ἰη {Ππ|8ιγδύϊοι ΟΥἹ {Π18, {παᾶΐ (ἢ 6 
ὅθνν5 Τπουρδς {Ποὶγ ἀποοϑίον α του], ἃ5 Μ6}} ἃ5 (ἢ π|- 
ϑ6ἶνθϑι Ὁ6 ραγίαΚουβ οὐ (ἢ6 {6} ΟἿ χρθοϊθα ἢ (Π6 
Μο85314Π᾿8 Κίηράομῃ.. Οοά ἐπιόξοίοτε, ὈΥ βοηήιϊηρ (ἢ 6 
ΜΜοϑϑϊδῇ, ἐπ5 ἀδεπηοηκίγαίοα ἀἐς ἰπάποδς ἴο {Π 6]. 8η- 
εοϑίοιϑ. ΤἢΘ 86η56 οὗ {Π6 ρᾷ5θαρ6 ΠΊΔΥ δ6 ἰἢτ15 6Χ-- 
ῥγοδβδϑὰ : ““1Ὁγ {Π6 88Κο οὗ, Δηἀ γοραγὰ ἴο οἷν δῆςθ68- 
ἴογβ, ἢ6. ΜΠ ταϊϑα τῷ {(Π6 Μοβδιαῆ. ὙΤη6 ρῇγαβθ 
σοιεῖν ἔλεος μετὰ, σΟΓΓΟΘρΡΟΠ 5 ἴο {π6 Ηθ. ἼΘΙ ΓΙῸΣ 
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ΩΝ, δηά διαθήκη, ἀδηοία8 Ῥγομεῖδθ, ἴκα (ἢ6 ΗδεΡ. 
ΤΥ τη 58. 290, 14. (Κυϊη.) 

. 78. ὅρκον ὃν ὥμοσε πρὸς ᾿Αβραὰμ. Μοβί σοιηπηθη- 
ἰδίοῦβ βιρδυά κατὰ : θυϊ Κυϊπορὶ γοΐδιβ ὅρκον 0 μνησ-. 
θῆναι, ἀπὰ {π8 ἰγΓδηβίδίθβ (ἢ 6 ρββϑᾶρθ: κ 86 πιοπιῖ- 
ηἾ586 ἀογποπδίγο ρῬγομιϊδοιοηὶδ δῶρ, γμγδ) εν απάὶ Ανα- 
ἤαριὸ ἀαέϊ, 1. 6. ῬΤΟΙ. Β8Ι0η18 1 ΘΓΡΟΒΙΟ 10 Γ6)] γα πο 
σοπῆτγμηδίθ. Ηθ 4130 σοῃβιθτβ πρὸς ᾿Αβραὰμ, τὸν 
πατέρα, ἴοΙ τῷ ᾿Αβραὰμ τῷ πατρί, 88 ἃ ἨδὈτγβἰβῃ). 
Υει Υ εἰβίδθϊῃ οἱΐεβ ἔγοπι Ἠο. Οἀ. τ. 886. ὥμνοε δὲ 
πρὸς ἐμαυτὸν, 8η ΤρΙΏΔΓΚ8 Πα [η6 ὨδηηεΒ 8.6 ἤδΓδ 
ἀγανῃ 10 ἃ πηγϑίοδὶ 56η86, (Πδΐ οὗ 7οἤη ἰο ἔλεος, ἐπαΐ 
οἵ Ζδοθαγι85 ἰο μνησθῆναι, δὰ. (ῃδι οὗ ἘΠΖΑΌΘΙΝ ἰο 
ὅρκον. ΤΏ (8Άγ8 ἢ6,) ΠδΙΏ68 Οἰἴοῃ ΠΟΥΓΟΒΡΟΙα ἰο 
[Π]Πρ5. ᾿ 

74, 7δ. Νον [Ὁ]]ονν8 (88γ5 Κιιϊποοῖ,) ἃ 1} ἀθβογίῃ- 
ἄοη οὗὨ {Π6 Ῥτγοηη!β6 Ἰηδιὶο ἰο Αθγαῆδπ. ΤΠ ρτορμούς 
οἴ Π6 ΟἹ ᾿Γεοβίαπηθηίΐ, ἴῃ ἀθβογιδίηρ {Π|Δ| ρσοϊάδῃ ἃρθ, 
δηά {{|| {{π|68 οὗὁἩ τ)6 Μοββίδῃ, υϑϑα {ἢ 686 νϑῦῪ 1π|ᾶ- 
[868; Πδιησὶγ, (δα ΔῇΕΓ 411 16 Θηθπ168 οὐ [η68 «6.8 
Βῃου ἃ Πᾶνα 66 ὨΔΡΡΙΥ ονογοοιηθ, ἴπογα νου] θ6 
ῬΘΔΟΘΙ͂ {2 68, {6 ΡΙΘΙῪ δηά τοϊρίοη ψουά ΡῈ 
Γοβϑίογρά, δηὰ (ἢ6 685 ψουα, ψι που τηο]οϑίαίοη, 
ΟἹ 9Π10 Οοἀ ἴη {61 ον τϑηηθγ. (Καϊη.) ΤΠδί 41} 
ηδίϊοη5 8ῃπουϊὰ σὸ ἰο «ζδγιυϑαϊθηη, δῃὰ ψόγβῃρ {Π6 
5816 Οοά, νη (ῃ6 068. ἼΠ686 Ῥτορἤθδοίθβ ὝΟΓΘ 
ΟὈϑουγα ἰο {πα οὔειφ5, δοίογο ἐΐθ ουοηί. Κὅε ᾿πἀρθεα, 
ἰΔπρῃι Ὀγ Λϊδέονψ, ἀηα Ὀγ ἐἦδ ουεηπέ, ἔποιῦ {πὶ υπάον 
{Ππ086 ἰδ ο5 ψνἃ8 σοησΘδ]6α {18 γα, {πᾶξ [86 οἰ 6. 

᾿ς ΒδίίοηβΒ. βῃου ἃ ̓ πἀθθα ῥγοΐθβϑ 1Π6 88ῃη6 σοί ρίοιν 
(Πγουρσδουῦ {Π6 ὑηϊνοῖβθ. Τδυρῃῦ ὈῪ {Π6 884Π|6 Π18- 
(οσΥ, νν6 ἰδᾶγῃ (μ8. Ὁ. 1086 ΘΏΘΙ168 ΒΓΕ [0 6 ἼΠα6Γ- 
βίοοά {π6 ἱπῃροαϊπηθηΐβ ἰρ ἔτὰθ σοὶ] ρίοη ; πδιηοῖν, 
᾿ποσ ΠΥ, βυρουβε 9, Ιἀο]αῖγυ, 8πα [9ΗᾺ 6] γ, 
ΑἸ(Βουρὶι πηοβί ψ6νγ8 ἴῃ (ἢ6 ἂρ οἵ (γβε οχρθοιθά 
ἃ ἰοιηρογαὶ Κιηράοπι οἵ [ἢ Μ658181., ΠΟΥ ἄο68 Ζδομα- 
τα 8 866Π) (ο ἢᾶνϑ Ὀθθὴ ἴτθε ἴτοπι [18 ορίῃίοη (νοσ. 
60-71.), γοῦ πα τηογθονοὺ ᾿οροᾶ, {παι 1 νου] 6 ἃς- 
φοπιραηϊοά ψι ἢ ΠΡΟγΘΌΟη το 5ρ1|01{π4] ΤΏΙΒΟΙΥῪ, 
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τοϊογιηδίίοη οἵ πιργὰ]8, δηά ὀχρίδίϊοη οὗ β'ηῃ τπγουρῖι 
{π6 τηοήϊαίίοη οὗ ἴῃς Μεβείδῃ. (οβθημ.) 

. δ. ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ, ἱ. 6. (ῃ6 Πο] 1688 δηά 
Εἰ ἢ δουβη 685 ψὮ ον ἀο65 οὐ σοΠδϑί 1 ΒΌΓΓΠΘΗΒΟΠῚΘ 
τὶῖοβ, θὰ ἴῃ {παι 5: ΠΟΘΓΙΓΥ οὗἁ πῖηἃ ψΠ1οἷϊ ΔΡΡΓΟΥΘ5 
ἨἩΒΟΙΓ ἰο αοἄ, 848 16 ᾿ηβρθοῖοῦ οὗ 4}} ῃϑαγσίβ.0 ΤῊ ]8 
ἰαϑὲ οἰγουμπηβίδηςα 18 δχργθϑβϑά ἰὴ 1ῃ6 ψογά8 ἐνώπιον 
ἀυτοῦ, ΜΨὨϊΟἢ (88. ΟαπρΡοΙ! [85 ΤΙΡΏΠΥ ορϑαγνοά,) ἅγα 
ἃ ςοιηίοη Ηοθγαίβιῃ, ἰο ἀδηοῖθ ἐπί ἴῃ νἰτίιι68 τηθη- 
[ἰοῃ θα ἃτα ρϑῃιο, ακϑοί, δηὰ 5ἰγιςῖ, 88 πάόοῦ Π6 Ογ6 
οἵ αοά.. ΦΓΏρτΓα 15 υβυλ!} } γ ορϑογνθα ἃ αἀἰβιϊηοϊίοη ἴῃ 
(686 “ΜΟΓΩ͂5, ν ὨΙΟἢ 18 1} ἰαϊΪά ἄονη, ὈΥ {Π6 δοῇοὶ!- 
αϑί οὐ Επγρ! 468 (οἰϊοἃ ὈΥῚ Ῥεἰβιίοθίη.) τὸ πρὸς θεοὺς 
ἐξ ἀνθρώπων γενόμενον δίκαιον ὅσιον καλοῦμεν. - 80 
Ῥμηο ἀα νη. Μοβ. 1. Τ᾿ 2. Ρ. 120, 84. ὑπὲρ εὐσεβείας 
καὶ ὁσιότητος. Μᾶτο. Αηίοη. 12, 1. (οἰϊοα Ὀγ ἐλιά 
Ιιλ8 4'8ο [ῃ0886. ψΟγά8 ἰῇ σΟΠ] ΠΟΙΊΟΠ, πρὸς ὁσιότητα κα 
δικαιοσύνην. ὅ66 ἘΡἢ68. 4, 24. 50 450 (Π6 ψογβ 6ΓΘ 
[Δ Κοὴ ὈΥ Ατγοῦρρ. 1.406, 1 16 [0] ον ίηρ δάπημ! γα ῦ ]6 
Βαββδρ αἰΐδα Ὀγ Βυϊκίον. “11 ν 8 [Π6 νϑγῪ επά οὗ 
ΓΟ γίβι᾽ 8. σοπηηρ,, ἰο γθάθϑθμηι 0.8, (πδὶ ψγα ταὶ] βοσνα 
᾿ἰπὶ ἴῃ ΠΟΙ 688 δηὰ τἰρίδουβη6885." [(ὐἰὰ 1. [ἡ Πο]}- 
Ὧ659 ἰοναγάβ Οσοά, ἐπαξ 5. σέ ; δηὶ (θη ἰη τἰσῃέθοιυβ- 
Ὧ688 8Π6 }ι8έ1“6 ἰονψαγάβ παρ, {Ππ4|8 πϑιί. Απὰ {Ππὸ 
βίδηα 50, (δἰ [ἢ 6. ὁῃ6 18 πηδι}ῖ6 {Π6 ρῥγοοξοξιμο οὐδοῦ; 
τὶρ᾽θουβη688 οὗ ΠΟ] 1 Π6585β. ΕῸΓ 6 ταὶ 4065 θυὲ ἑωἐξ 
οἵὁὨ ἠοϊέηδε5, θὰ ἀο μηγμδέΐῳ (ΠΘγον ἢ: ]6, 15 Ὀυΐ 4η πγ- 
Ῥοογιίο.". ἐδ ὅν 
, 70. Καὶ συ, παιδίον, προφήτης κ. τ. λ. [ἴου ΤμΠ14, 
8141 Β6 ἃ ῬΓΘΟΌΓΒΟΓ οὗ [ἢ6 Μεββίδ!), δηά ἃ ἰϑασῇοσ οἵ 
(6 ΡΘΟΡΪΘ. 

. 77. τοῦ δοῦναι γνώσιν σωτηρίας, ἰἱ. 0. διὰ τοῦ δοῦναι, 
ὧι οὐ ἄδν" (παῖ γοὺ ταν σίνθ. Εογ 6 πον ΟΧρίαἰπβ ἴῃ 
ψἢδὶ πὰϊ ρΓΟρΑγαίοη σΟμ518ῖ5, παι θῖν, ἴῃ τ] βίογ- 
ἴρ; 116 βαϊυξαγν ἀοσίης οὔ γεροηίδηςσο Ὀγ ΨΦομη, δῖ 
80 ἰῃδί 8 δ] ἰοῦ Κηον]θάρα μου! "6 Πθοθββασυ (0 δ6 
ϑουρῆς ἴγοιῃ (ἢ τγβι. (οβοη. Κυϊη.) , 
- 78.. διὰ σπλάγχνα ἐλέους. Θεοῦ, ὈῪ {Π6 88πι6 88- 
ῬΓΘΙΏΒ, ΟΠ δηά Κιπάη685 οἵ σοά. δὸ (οἱ. 8, 12. 
σπλάγχνα οἰκτιρμῶν, (Π6 Ἰηπγηοδί ΔΗδΟΓ0η5 ΟΥ̓ ΠΊΘΓΟΥ. 
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Ἃ Ττϑαυδηΐ τηϑίδρμογ ἴῃ Ἤρργον, δηὰ ἐουπάεά οἡ 
1Π6 ποίϊου, (ἢδὲ σοτηπ)δογδίϊοη ργοάιισθβ σοῃ 8: ἀογαῦ]6 
οἴἶδβοιίβ οὐ {ῃ6 "ονοῖβΒ. ὅδ66 ἴπ6. Ο τ πηοηίδίογβ οἢ 
'“Μαῖίῃ. 9, 8 6. Ἐοβομ. {ΠῚ Κ8 {παῖ (πΠ6 ψογὰβ 8.6 
ἴο ὃ6 τοΐδεγοά ἰο {ῃ6 νοΐ οὗὁἨ [6 ργθοθαϊηρ Ῥά88δρθ, 
1. 6. ἴο [6 πικϊεδίοη οί οἵ οί δηὰ (ῃῃγϑῖ, ἀπά ἰἢς 
Ο8}} ἰο τορεπίδῃςα Ἂπ)οϊηϑά ὈῪ Ὀοί οὗ (Ππ6πὶ Τῃγουρἢ 
1Π6 ὩΘΓΟΙ ΓῺ] σου 865 οἵ οὐ. (ατοι8.)᾿ 

78. ἐν οἷς ἐκεσκέψατο ἡμᾶς, ἀνατολὴ ἐξ ὕψους. ΓΠοΓΟ 
ἢδ5 ὈΘθῃ βοπηθ αἰνθυβιυ ἰη {ΠπΠ6 1ηϊετγριοίδιίοη οὗ (6 
νοΓ ἀνατολὴ. ϑανογαὶ ἰοασηθὰ (οιπηηρηίαίοιβ, 88 
ϑοῦϊοῖ ἴῃ ἢἰ8 Εχογο. Τἰρβιίοοί, Ηβτγοηθιγρ, δ οι- 
βίοίη, δηα οἴἤογβ, τα πίδίη ἰἢδὲ ἐντολὴ 8:0η 68 σογ-» 
ἨϊΘΉ, ΒΆΓΟΙ5 ργορεἐίμίαπα, α δγαποΐ, ὈῚ ψ ἰςἢ πηοίδ- 
Ῥῇογ ἴἴ πηιδῦ 6 δατητ6α {Πᾶϊ {{π Μ 658514}} 15 ποΐ ὑῃ- 
ΠΘαΌΘΉΟΠΥ ἀεβίσπαίθά. ἘῸΓ (Π6 6β 8} ]5ητηθηξ. οὗ 
{118 86η86, δηεὶ ἴῃ σοζυϊδίίοη οἵ. [πΠ6 ᾿σοπηπιοη᾿ 1ΠΐἴοΓ- 
"οἰδίίοῃ, εἰϑίθι π ἀγρὸβ8 τπαῦ ὈΥ ἀνατολὴ οδηποῖ 
ΓΘ 6 υπάοτιϑίοοα {Π86 δὲ γδίηρ, ἴῸσ 1ῃ6 8 [8 

(θη ἐπ ἐπα μογίχοη, (τοῦ ψἤθησα 6 ἀβοθηά8,) δηᾷ 
Ὧο68 ποῖ ἢδηρ' ΟνῈΓ ΟἿ ἢθδα8 ἴσοι οὐ. ἢ ψῇ.. -Ηθ 
(πεγοίογο σοηΐθηαϑ {πα 10 5]ρΠη1Η68 σελπιθη, Δ, 6 - 
{ρἢογίςα! νυν, δέδια, οὐ ψῃ!οἢ ἢ6. 80) ἢ 5 πυπηθγοῦβ. 
ϑογιρίαγαι, δ η]ς Δ], απ (458168] Ἔχδι 168 δηά 
"Πυδίγαςίομβ. Ζαςῆ. θ, 12. 26ο:. 928, 5. δο ἱἰπ {ἴι6 
“Ἐν 158} ργάγογ-θοοῖκ5, δηά ἔγεάι θη υ ἰη τῃ6 ΒΡ 1η1- 
οδἱ ψτογβ. Τἢι5 αἷδο ἴῃ {π6 (4581 8] ψυογϑ, Ηοιη. 
Οα. ῥ. 167. Τρισμάκαρες, μὲν σοίγε πατὴρ καὶ πότνια 
μήτηρ---Λευσσόντων τοῖονδε θάλος. Οἁ. ξ. 1756. Τηλεμά- 
χου τὸν ἐπεὶ θρέψαν θεοὶ ἔρνεϊ ἶσον, καὶ μιν ἔφην ἔσφξεσθαι 
ἐν ἀνδράσιν οὔτι χερείω πατρὸς ἑοῖο φίλοιο ᾧρενὰς καὶ 
εἶδας ἀγητὸν. ΤΙ ΘοοΙι. 7, Φ4. Πᾶν ἐπ ἀλαβθείᾳ πεπλασ- 
μένον ἐκ Διὸς ἔρνος. ΑΔ 24, 101. Ἡρακλέης δ᾽ ὑπὸ μα- 
τρὶ νέον φυτὸν, ὡς ἐν ἀλώᾳ ἔτρεφετ. Ρ]υΐϊ. Ι,Δοοη. 
Αρορβίῇ. Ρ. 941. α. ἕτερα Λάκαινα τὸν υἱὸν λειποτακτη 
σαντα, εἷς ἀνάξιον τῆς πατρίδος, ἀνεῖλεν, εἰποῦσες,᾿ οὐκ" 
ἐμὸν τὸ Φύτυμα. Απά ρ. 600. Ε. ὁ γὰρ ἄνθρωπος, ἣ 
Φήσιν ὁ πλάτων, Φυτὸν οὐκ ἔγγειον οὐδὲ ἀκίνητον, ἀλλ᾽ 
οὐράνιον ἐστὶν. ᾿ΓΠΙΘπλΙ8ι. 18, 1690. βλάστην---τὸ κάλλος 
---ὁ ἐγὼ οὔ φήμι φῆναι ἀπὸ γῆς, οὐδ᾽ ἀπὰ τοῦ νομίμου 
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τοκέως, ἀλλ᾽ ἄνωθεν ἐξ᾽ οὐρανοῦ, καὶ τῆς σπορᾶς τῆς 
ἐκέϊθεν καὶ φυτουργίας. Οὐ γὰρ ἔοικεν ἀνδρός γε θνητοῦ 
παΐς ἔμμεναι ἀλλὰ θέοιν. ΨιΓρ. Ερ]. 6, 7. “9241 πονᾶ 
Ργοβθηιθβ οοὐἷο ἀδιπὰτ δἰίο." Τῆὴρ ἀθονθ ἱπίογ- 
ΡγΓοίδιίοη 88, ἤόσανοσ, Ὀθθ ορροβοά ὃγ Μοσυβ, 
Ατηῆί, Ηοθογρ, ατοῦυβ, Ηδιμπηοηά, δηαἀ τοσθ ΒΕ 
Ὀγ Οδοιρθθ}}, νο οὔϑογνθδ ἔπδὶ 10 18. ἢοΐ δία! το 
306 8Κ οὗἩ 4 ὀδγαποῖ δ]! σῃίθηϊηρσ ἰπο86 ΠΟ ἃγὰ ἴἢ 
ἀλγκηθβ8, οὐ ἀἰγθοίηρ ΡΝ ἴδος ἴὼ (6 ψᾶὰγ. Βυῖ 
1118 ἀοθϑ ποῖ ([ σοῃοσῖνο) δ ΓΙ σοργοϑθηΐ ἢ 6 σοη- 
{γΓΆΓΥ ορϊηΐοη, μοὶ ἀο68 ποῖ ΘΧρίδίη " Ὀσδηοἢῃ ᾿ παέεω- 
γαἰίψ, Ὀὰϊ πιοέαρἠογιοαίίψ, τὰ (6 Β6η86 οἵ »γοραρο, 
οἴϊδδρειηρ, Μέϊιιδ : ἃ βισηϊδοδίίοη ψῃϊοῆ τ[ῃ6 Ηροῦτ. ΓΤῸΣ 
ἀσεβ δοιηδίϊπηθβ θαγ, δῃά ἴο ψῇῃϊοῇ ἀνατολὴ οἴϊοη 
ΔΏΒΥΘΓΙΒΊΊΠ (ἢ6 δαερί. δοῃίθυϑπου ἄοθα ἢοΐ νϑηΐαγα 
ἴο οδι δὴν ἀδοϊβιοη οὗ {18 αιιοβίίοη : θυ Πα ον!- 
ἀθη Υ 1ποΠ π68 ἴο (Π6 ἱπίδθγργοίδιοη 1ι8ὲ ΠΟ ἀ6- 
18:|.ἅ. Βιυΐὲ {18 πηοίδρἤοσ, ποννονοῦ ᾿ἴ πη ὃ6 οὗ 
1561 δἀιμε64, 15 ἤθγο Ὠδγβῇ, δηά ἀοθβ ἢοΐ δι {Π6 
σομίοχί ; ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ τΠ6 ψογ8 [Ο]] ον ηρ, τοῖς ἐν 
σκότει καὶ σκίᾳ θανάτου, δῃά {ἢ 6 ρβ858ρ68 οὗὁἨ Ῥγορἢοίϑ 
Δἰυἀρά ἴο. 18. 160,1, ὅς Φ. Βεϑ81:.69, (6. σψοτὰ ἀνα- 
τολὴ 15 υϑοα σψιουΐ Δα Ποη, ἀπα κατ᾽ ἐξοχὴν οὗ {116 
γἱδὶηρ οἵ ΔΏΥ ὨδάνθηΥ ὈΟῪ, 88 βυ, ΠΊΟΟΙ, 8ίδΓ8, ὅζο. 
ΤῊ15 18 480 ἰβνει ὈΥ [86 ἰοἸ]ονίηρ νψογὰ ἐπιφά- 
να!) ἴογ ἀνατέλλω Δπα ἐπιφαίνω ἃτα Ὀοίἢ γοαιθηξ ἴῃ 
(18 860ηὴ86. 4.8 ἴο δείδιθι Β ορ͵θοίίοη, 1{ 5θοῃη5 1}}- 
ἰουπάεά ; βίησα (1ἢ6 ρἢγΒΘΟΪοΡῪ οὗ Π6 ραββαρ 19 
μορίαν, ἀπὰ {ΠοΓοίοσα 15 μοί ἴο ὑ6 {τϑὰ ὈΥ 186 τυ ]65 
οἵ βιγῖοϊ ΡΠ Π]οβορ σα] δοοῦγαονυ. 6 ποοᾶὰ τοί 1π- 
(αγρτγόϊς ἐξ ὑψοὺς, οὐοῦ ἠθαά. [Ιΐ οἡἱγ ἀδηῃοίθβ ἃ π|ο- 
ἀαγαΐθ οἰαναίίοη. ΤΠ|6 ἀδυ-ῦτοαϊκ δοοηιβ ἰ0 ΔΓΪδ6 
ἔγοιῃ οὐ ὮΙΡἢ,, Ἔβρθοία! ν ὁ Δ ἯΠῸ ἅγτὰ ϑἰζυδίοα ἴῃ 
ἃ νΔΠΘῪ οὐ ἀ6}1, ψηοῖ 6 γΘ ἀρρθαγβ ἴο 6 τηϑδηί. 
ΤῆυΒ 6 ἢδνα 1η [8881 (6 δχριθββίοῃ, δὲ ἐπ ἀανζ- 
η648 ἀπά ἐδε δἠαάοιυ ὁ ἀεαέῇ ; δηὰ εἰϑονίοτγο, ἐλο ναί- 
ἔεψ οὗ ἐπε 5λαάοιυ οὶ ἀοαέἠ. Νοιν!Πϑιαπάϊηρς (ἢ6 ον: 
Ἰθοιίοηβ οὗ ἀδηρθ6}}, 1 ΠΠΆΠγῪ δοαυΐθβοα ἱη [Π6 σοιῃ- 
0} πη ογργοίδίοη, ἀπά τὲ ορβοῦνο {πᾶΐ ἀνατολὴ 
5. Ὠχοϑί σΟΥΓΘΟΟΥ τοηβογθά ἀαψ-οργίησ. ΤὨδ Ἰηΐρτ- 
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διε πος 18 αἷἰϑο ϑυρροτγίςα ὕγ Εοβθημ. δηά Κιυϊηθεὶ, 
οδηηοί, μονανοσ, δϑϑοηΐ ἴο (ἢ ἰαίΐογ, ψῃογὸ [6 

σοηϑίγι 68 ἐξ ὑψοὺς νν ἢ ἐπεσκέψατο, Δα ἰδἰκο8 10 τη6- 
ἘΔΡΒΟΓΙΟΔΙΠΥ ἔον ἄνωθεν, 46 οαἶο; 885 ἴὰ {ρἢ. 8, 183, ὁ 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. δὸ ΨΊΓρΡ. ἀρονα οἰΐεά, “7}4:|] πον 
ῬΓΟΡΘΏΙ68Β σοοὶο ἀθηπν δἰίο. Βυΐ 1 αυοδβίϊοη 
ΜΠΘΊΠΟΙ {Π18 18. Ρασιηϊ 6 ὈῪ 186 βίγίοι σὰ ]6β οἵ ϑγη- 
ἰᾶχ. δηἀ ΙΠ4664 1 ῥγοάιτις68 ἃ σοηϊβίοη, οὗ ἔνο τηφίδ- 
μῶν ἴῃ ΟΠ6 Δηα {Π|| 8876 τηθθ θοῦ οὗὨ [Π6 βθηΐθῃοθ, 

ΒυΒρΡοοῦ {Πα Κυϊηοεὶ γρβογίθα ἰο {Π15 Θχρϑαϊθῃηί, ἰα 
αἱ γιὰ οὗ (ῃ6 οδ]θοίίϊοη δάνδησοὰ ὃὈγν Ὑγεβίϑίειη, 

Ἴλαί, Βοψονοσ, 1 αν αἰγοδαγ τριηογθαὰ ἰῃ 8 {δγ 
ΙΏΟΓΘ 58 {|8ἰΔοίογυ ἸΏΔΏΠΘΙ, [ψ}}} σοηοσϊπαρ τι ἃ 
νΘγΥ Ὀοδι [Ὁ] ράθϑαρα οὗ ΡΙἶο Ψψυ4. (714. Ε.) δηά 
οὔθ οὗ Κιπαγβὰ βεπειμηθηΐ 4η4. πηθίαριοῦ : Καθάπερ 
γὰρ ἀνατείλαντος ἡλίου, τὸ μὲν σκότης ἀφαμίξφεται, φὼτὸς 
δὲ πληροῦται τὰ πάντα᾽ τὸν αὐτὸν τρόπην ὅταν θεοποίητος 
ἥλιος ἀνάσ χη καὶ ἐπιλάμψη ψυχὴν, ὁ μὲν τῶν κακιών. καὶ 
παθών ϑόῷος ἀνασκίδναται: τῆς ἦν αὐγοειδεστάτης ἀρετῆς 
τὸ καθαρώτατον καὶ ἀξιέραστον εἶδος ἐπιφαίνεται. ὅδ68 
αἶδο {Π|6 ὕννο ΝΘΕῪ 5. Π}1}8 Ὁ ρᾶ5529568 ἴῃ 2460. ο. ὧς 914. Α. 

70. ἐπιφᾶναι. ΤΊ (σοά8, δα {Πεὶῦ 8Β0ῃ5 οἱ ΟΠ 
ΒΡΙΙΠΡ, ΔΓΕ 5814 ἐπιφάναι. δὸ Αρρίδη, δ) γ. 187. Ηο- 
τοἀοῖ. 1, 78. μιοΐδῃ, Πρ. 683. τῶν ἐνοικούντων θεοῦ 
τινα ἐπιφάνειαν ἡγουμένων τὸ πρᾶγμα, ῬΟΪΥΡ. 8. Ρ. 280. 
ποιεῖν Ἥρωάς τε καὶ θεοὺς ἐπιφαινομένους. ΓΝΟιΏμΩὶ 
Απίϊοοδὶ θεοῦ ἐπιφανοῦς. Τὰ ἐπιφάνεια σδηι6 ἴη 
ἤάνα {π6 86η86 οὗ θεύόφανεια. ῬΒ11|ο, ρ. 5696, 80. τὸν 
ἐν τῇ ἱεροπόλει νεὼν --- μετασ χηματίϑειν εἰς οἰκεῖον ἱερὸν, 
ἵνα Διὸς ἐπιφανοῦς νέου χρηματίδϑη Γαΐου: δῃὰ οὗ 
{η18 [λ|κ6 γγὰ8 Ψ6]} ἀνᾶγθ [Ϊ[τ8Κ6 [ἢ686 ΓΟΙΏΔΓΚς 
ἴον. 1Π6 ρΡυγροβα οὗ βῃονίηρ ὑπαὶ ἤθη {Π6 δ- 
οτεὰ ψγιῦθιβ ΘνοσῪ γἤ 66 604}} (Πγϑὲ Κύριον, Σωτῆρα, 
Θεὸν, ἐπιῷζανῆ, [16 ΘΧΡΙΘΒΒΟἢ8 οδηηοῖ, ὈΥ 8Π δίίβης- 
τἰνα γραάθγ, 6 οἔμδῦν!βα υπηἀογβίοοά {Ππ8η οὗ ἃ 7)εμα 
ργωϑδθῆδ, δῃᾺ ἃ δοὴ οἵ (σοά, ὈΥ ὯΟ τη68ῃ8 ἃ τἼ6ΓΘ 
τηδῃ, Ὀαΐ οὗ 8Δη οΥΙζΊη [δ Γ οΓα διυριβί, δηα 8 ὨδέιΓθ 
ἔτ ογο ἀἰνίηα, [ΏΔη ληγ (ἰο ψὨῃῖςἢ [Π6 808 οὗ Ιηδη 
οἂη ἴΔγ οἶδα. ( εἴ5.) ᾿ 

79. τοῦ κατευθύναι τοὺς ποδας ἡμών. Τἢ6 ΒΆΓΙΘ 1η6- 
[ΔΡΠΟΓ Ργθνι ουβ] Υ ΘιηρΙ οΥβα 15 σοπεπιδά ; ᾳ. ἃ. “16 
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τοκέως, ἀλλ᾽ ἄνωθεν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ τῆς σπορᾶς τῆς 
ἐκέϊθεν καὶ φυτουργίας. Οὐ γὰρ ἔοικεν ἀνδρός γε θνητοῦ 
παΐς ἔμμεναι ἀλλὰ θέοι.ι. Ψιτγρ. Ἐς]. 6, 7. “2941 πονᾶ 
ΡΓγορβθῃῖθ8 σοῖο ἀδηϊὰν δἰΐο." Τρ ἀρονθ ἱπίεγ- 
ΡΓοϊδίίοη ᾽δ88, ἤόνανοσ, Ὀθθη ορροβοά ὃγ Μοσυϑ, 
Ατγηάε, Ἠοιδογρ, ατοίυ8, ΗἩδιηπμηοηά, δηὰ τοοθ γ 
μγ (δοιρθεὶ!, ψῇο οὔβεῦνθδ παῖ 1{ 185. οἴ Ὠδίμραϊ [0 
ΒΡΘΔΚ οὗ ἃ ὀναποῦ δ! ρίθηϊηρ πο86 0 ἃΓ6 [ἢ 
ἀαγκηθϑ8, οὐ ἀἰγθοίίηρ (Ποῦ δος ἢ (6 νὰν. Βυΐῖ 
1118 ἀοθ5 ποῖ (1 οοποοῖνθ) [δ σοργοϑθηΐ (ἢ σοη- 
ἰγᾶγΥ ορίηϊοη, ἡ οι 4068 ποΐ Ἔχρίδίη “ Ὀγδηοὶ, ᾿ παέω- 
γαξίψ, Ὀὰϊ πιορέαρδονοαϊέψ, τῷ [6 β6η86 οὗ :γΌραρο, 
οἴἶβδρτγίηρ, “έϊιδ : ἃ βρη! βοδίίοη ψῃ]οἢ 6 Ηθρτ. ΓῸΣ 
ἄἀσεβ βοηγχοίιηθ68 ὍΘαγ, δπὰ ἴο ψῃ]οἢ ἀνατολὴ οἴϊδη 
ΔΏΒΥΟΘΓΙΒ η (Π6 δαρί. δοἢ θυβϑποῦγ ἀοθβ ἢοΐ νϑηΐαΓγο 
ἴο οἴδι δὴν ἀδοϊβιοη οὗ {ἢ18 αιιοβίίοη: δὰ πα ονὶ- 
ἀδηεγ πο π68 ἰο {Π6 ᾿πίογργοίϑιίοη 1.80 πον ἀ6- 
1811.6Δἅ. Βυῖξ Ε}18 πηοίδρῃοσ, μου γ 1 Δ ὃς οὗ 
156 δαἀπμ 64, 15 ἤΘγα παγρῇ, δηά ἀοθϑ ποῖ δι {Π6 
σοῃϊοχί ; δβρθοί!Υγ [6 ψογά8 [ο] ον ηρ, τοῖς ἐν 
σκότει καὶ σκίᾳ θανάτου, ἀπά {Π6 ρ8858ρ68 οὗἩ ῬΓγορἢοίβ 
Δ! υἀρα ἕο. 18. 160, 1, ὅς Φ. ᾿Βοϑ1:.69, (Π86 ψογα ἀνα- 
τολὴ 15 ιι564 πιτΠουΐ δΔαάἀ!Ίοη, ἀπὰ κατ᾽ ἐξοχὴν οἔὗὨἁ {116 
γἱδὶηρ οἵ ΔΏΥ ὨρανΘΏΪΥ ΒΟΥ, 88 81:1}, ΠΊΟΟΙ, βίδγβ, ὅζα. 
ΤῊ15 8 4180 βϑιρροβίθαά ὈΥ {6 [Ὁ] οψίηρσ ψογὰ ἐπιφά- 
να!) ἴΟΓ ἀνατέλλω δηἀ ἐπιφαίνω τα Ὀοίἢ ἰγεαυδης ἴῃ 
118 Β6ηὴ86. 4.8 ἴο δ εἰβίοἰ ἢ 5 ορ]θοίίοῃ, 1 βθθγῃβ 1}}- 
ἰουηῃά δά ; βίησα {86 ῬἤγαβθοορῪ οὗ [Π6 ρῬαββαρ ἰ8 
μορίαν, Δα {Πογοοσο 15 πού ἴο ὃ6 ὑγϊοδὰ Ὀζγ {86 τυ 168 
οἵ βἰγοῦ ρ ]οβορ τα] δοοῦγαογ. ͵α ηἠθϑά ποΐ 1πῃ- 
ἐογρτγόί ἐξ ὑψοὺς, οὐοῦ ἠθαά. [Ιἴ ΟὨΪΥ ἀδῃοίθβ ἃ π|ο- 
ἀεγαία οἰθναίίοη. ΤηῃΠθ ἀδυ-Όγοακ δοθῆ 0 ΔΓΪδ6 
ἔγοιῃ οὐ Ὠ!ρἧ, ΘΒρΡΘΟΙ Δ ΪΥ ἴο ΔΩΥ ὮΟ τα βἰ(δὲθα ἴῃ 
ἃ νΔ|]ῈῪ οὐ 461, ψῃϊοῖ ἤθΓα ἀρρθϑαΐβ ἴο Ὀ6 τηθδηίΐ. 
ΤῆυΒ ψ6 ἢάνθ ἴῃ βα 811 [6 δχρυθββιοῃ, δὲξ ἐπ ἀανζ- 
η648 ἀπά ἐδε οδαάοιυ 0} ἀεαξῇ ; ἀδῃὰ οἰϑανῆογο, ἐδο ναΐ- 
ἴον οὗ ἐδ δἠαάοιυ οΥ ἀεαίὴ. Νοινβϑἰαηάϊηρ {π6 ον 5 
Ἰθοξίοηβ οἵ (ὐδίηρθ6}}, 1 ἤπια  }Υ δοαιυίοθβοα ἑῃ (6 σοιῃ- 
08} ἰηἰογριθίδιοη, ἀηἃ πλι5ὲ Οὔϑογνο (ῃαΐ ἀνατολὴ 
15. Ὠιοϑί σΟΥΓΘΟΙΪΥ γοηβογρα ααψ-ργίηςσ. ΤὨ18. Ἰηΐοι- 
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διε Β 0 18. 8150 ϑιιρροτίςἀ ὕγ Εοβϑηπι. δηᾶ Κιυίηθεῖ, 
ςδῃηοί, Πονονοὺ, δϑϑθηΐῖ ἴο [6 ἰαίίοσ, νῃρσὲ [6 

σοηβίγυ 85 ἐξ ὑψοὺς ἢ ἐπεσκέψατο, Δα ἴαἶκ6 8 1{ τη6- 
ἘἈΡΒοσΊοαΙν ἔος ἄνωθεν, ἀδ οσαἴο; 8ἃ8 ἴὰ 9... 8, 13, ὁ 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. δο Ψίγρ. δῦονβ οἰδοά, “14 πον 
ΡΓΟΖΘΏ168 σορῖίο ἀθιὰγ αἰίο." Βιΐ 1. αιιοβοη 
ΜΒ ΘΙΠοΓ [18 15. ρουιη 64 Ὀγ 16 ϑἰγιοῦ στα]8β οἵ ϑγῃ- 
ἰᾶΧ, δ) 1ηΔ664 1 ῥγοάιιο68 ἃ οσοη[βίοη, οὗὨ ἔνο τηρίδ- 
ῬΟΓΒ ἢ ΟἿΘ δηὰ {{π|Ὸ βᾶ)6 τη οὗ [Π6 βθηΐθηοβ. 
1 βυβροοῖ ἰδὲ Κυϊηοθὶ γεβογίθα ἴο {Π|5 θχρϑαϊβθηΐ, ἰο 
δεῖ γιὰ οὗ {Π6 οδ]θοίΐἨοη δαἀνδηςσοά ὃὈγ γείβίεϊη, 
ΤΠαΐ, Ὠονονοσ, 1 ἤᾶνο αἰγοδαγ τριηονθαὰ ἰῃ ἃ ἔὰγ 
ἸΏΟΓ 88 .ἰ5ἰΔοίΟΥΥ ᾿πηΔΏη 6 7. [1 ψ}}} σοποϊααρ ψΠἘ} ἃ 
ΨΘΓΥ ὑδϑι Ἢ] ράδϑαρα οἵ ΡΟ Ψψυ4. (714. Ε.) δηά 
οηθ οὗ Κιπαγρὰ βοηξπηθηΐ 8ηά. τηθίδρῃογῦ : Καθάπερ 
γὰρ ἀνατείλαντος ἡλίου, τὸ μὲν σκότης ἀφαμίδεται, ᾧΦώτὸοῃ 
δὲ πληροῦται τὰ πάντα᾽ τὸν αὐτὴν τρόπαην ὅταν θεοποίητος 
ἥλιος ἀνάσ χη καὶ ἐπιλάμψη ψυχὴν, ὁ μὲν τῶν κακιώψ. καὶ 
παθών ϑόΦος ἀνασκίδναται: τῆς ὃν αὐγοειδεστάτης ἀρετῆς 
τὸ καθαρώτατον καὶ ἀξιέραστον εἶδος ἐπιφαίνεται. 8668 
Αἶδο {Π6 Ὁ} Ὸ ΝΘΓῪ 5. Π}}}ΔῚ ΡάΒ58988 ἴῃ 246. ο. ἃς 914. Α. 

79. ἐπιφάναι. ΤΊ (ὐοα8, 8δηἋ {6} 50Π5 οἱ οΠ 
ΒΡΙῚΠρ,. ΔΓΕ 5816 ἐπιφᾶναι. δ0 ΑΡρρίδη, δγσ. 187. Ηο- 
τοάοϊ. 1, 78. μιοϊΔῃ, Ποῖ. θ3. τῶν ἐνοικούντων θεοῦ 
τινα ἐπιφάνειαν ἡγουμένων τὸ πράγμα. ῬοΪγ).. 8. Ρ. 280. 
ποιεῖν Ἥρωάς τε καὶ θεοὺς ἐπιφαινομένους. ΟΝΟΙΏΠΙΙ 
Απιοοΐὶ θεοῦ ἐπιφανοῦς. Τἤυβ ἐπιφάνεια οδηϊα ἴω 
αν 186 86η86 οὗ θεόφαγνεια. ῬΈΙ]ο, Ρ. δὅθ6, 80. τὰν 
ἐν τῇ ἱεροπόλει νεὼν --- μετασ χηματίξειν εἰς οἰκεῖον ἱερὸν, 
ἵνα Διὸς ἐπιφανοῦς νέου χρηματίϑῃη Γαΐου: δηά οὗ 
{18 [|κ6 γγα9 6 }} αὐννᾶγθ. [8 Κ6 {Π686 ΓΟ 8 
ἴον. 116 ρυγροβα οὗ ϑῃονίηρ ἰπ8ΐ ψΠ6η {Π6 δ8- 
οἴρά ψυοΓ5. ΘΥΘΙῪ ΘΓ 64}} (ἸΠγιϑὲ Κύριον, Σωτῆρα; 
Θεὸν, ἐπιφανῆ, [6 ΟΧρΓΘΟΒΒΙΟη8 σδηηοί, ὈΥ 8 βδ(ίβη- 
{ἶἰνα τοδάθγ, θ6 οἰπεγνν 186 υηἀογϑίοοα ἔπη οὗ ἃ 7)θμὰ 
ργωϑεῆβ, ἃπὰ ἃ ϑδοὴ οἵ οά, ὈΥ ὯΟῸ πιθ8ῃ8 ἃ [Ὡ6Γ8 
τη8, Ὀαΐ οὗἨἮ Δ οτγὶρίη δῦ ἴογρ δι ρβιβί, 8Πα ἃ ὨδίιΓθ 
ἔτ Ὥοτγο ἀἰνίηθ, [Δ Δ0Υ ἰο ψνιςἢ (Ὠ6 50Π5 οὗ θη 
οἂη ἰδγ οἷαι, ( εἰ58.) 

70. τοῦ κατευθύναι τὸὺς πόδας ἡμῶν. ΤὮΘ ΒΔΙ16 16- 
[ΔΡΠΟΥ Ῥγαν] ΟΟ ΒΥ διηρ] ογϑὰ ἰ5 οοπιιπιδά ; 4. ἃ. “(Π6 
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τοκέως, ἀλλ ἄνωθεν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ τῆς σπορᾶς τῆς 
ἐκεῖθεν καὶ φυτουργίας. Οὐ γὰρ ἔοικεν ἀνδρός γε θνητοῦ 
παΐς ἔμμεναι ἀλλὰ θέοιο. Ψιγρ. Ες]. 6, 7. “241 πονᾶ 
ΡΙΓΟρΘηΙ68 οοὐἶο ἀδηἰὰ δἰῖο." ὍΤῆθΘ ἀρονθ ἱπίογ- 
Ργοϊδιίΐοη [88, ἤόνανοσ, θθθη ορροβοά ὕγ Μοσυδ, 
Αγηήιΐ, Ἠοιδοτρ, ατοῦυϑ, Ηδιμπηοηά, δηα τοοθ μα γ 
"γ Οδοιρθοὶ!, ψῆο ορβεγνθδ παῖ 1{ 18 ἢοΐ ἠδίαραϊ ἴῸ 
06 8 Κ οὗ ἃ ὀδναμποῖῆ βη]ρῃίθηϊηρ (πο86 τνῆο 86 ἴῃ 
ἀδικηθϑβ, οὐ ἀἰγθοιίίηρ (Π6 1} δος ὼ (6 γᾶν. Βυῖ 
{118 ἀοθβ ἢοῖ (1 σοποσίνθ) δι γν σοργοϑθηῦ [6 οοη- 
γᾶ ορἰηίοη, ψὨϊοΐ 4068 ποῖ οχρίαϊη “ Ὀγδηοὶ,  παέω- 
γαἰίψ, Ὀὰὶ πιοίαρδογοαϊίψ, τὰ (ἢ β6η886 οἵ γοραρο, 
οἴἶδρτίηρ, “ίδιδ : ἃ βἰσηϊποδίίοη ψῃϊοῆ [6 ΗΘ Ό τ. ΓΤῸΣ 
ἄἀοεβ βοῃηοίίπηθ8 ὕθαγ, δηά ἴο ψῇῃϊοῆ ἀνατολὴ οἴϊοη 
ΔΏΒΥΟΘΙΒ ἰη ἴΠ6 δαρί. δοθ θυϑηον 068 ἢοΐ νϑηΐιΓ 
ἴο οδι δὴγ ἀδοϊβιοῃ οἵ {18 αιιδβίίοη: Ῥας ἢδ δν!- 
ἀσοηΕΥ ᾿Πο] 68 ἰο {ππ6 Ιηἰογργοίδίοη 18 πον ἀ6- 
181:1.4, Βιυΐξ {818 πιϑίδρῃογ, ῃονονοῦ ᾿ τη  ὃ6 οὗ 
1[561{ δαιηϊ 64, 15 ἤΘΓα δγβῆ, δηα ἀοθ8 οί δι τῃ6 
σομίοχί ; δβρϑοίδ! ὶΥ τἢ6 ψογὰ8 [Ὁ] ΟΡ, τοῖς ἐν 
σκότει καὶ σκίᾳ θανάτου, ἀῃα [Π6 ρϑββθδρ68 Οὗ ῬΓΟρἢεαίβ 
Δ υἀοὰ ἴο. 18. 160, 1, ὅς ὁ. ᾿Βοϑιι.685, (Π6 σογὰ ἀνα- 
τολὴ 15 υδεά ψιτουὲ Δα! ἴοη, ἀπ κατ᾽ ἐξοχὴν οὗὨ 1}16 
γἱδὶηρ οἵ ΔΏΥ ὨδανΘΪΥ ὈΟΩΥ, ἃ8 8.1}, ΠΊΟΟΙ, 83 Γ8, ὅζο. 
ΤὮΙ5 15 αἷ8ο βυρροβίοα Ὀγ {Πα (Ο]]ονίηρ ψογὰ ἐπιφά- 
ναι, ἴΟΓ ἀνατέλλω ἀπά ἐπιφαίνω ἃτα Ὀοϊἢ ἔγοαιθης ἴῃ 
{18 86η86. 45 το ΝΥ εἰβίοί ἢ 8 ορ]θοίίοῃ, 11 5866 15 1}}- 
ἔουηάθα ; βίησα (ῃ6 ρἤῃγαβθοίορυ οὗ {ἢ ρῬαβϑϑαρδ 19 
μορίαν, ἀπ {πογοίογο 15 ποῖ ἰο ὃ6 το ὈΥ {Π6 στὰ 168 
οἵ βιγιοῦ ρ!]βορ ἶσα) δοουγαον. Ὁ πορὰ τοί ἰη- 
(ογργόξ ἐξ ὑψοὺς, οὐεῦ ἀδφαά. [Ιΐ ΟὨΪΥ ἀθηοίθϑ ἃ π|ο- 
ἀογαία εοἰθναίίἼοῃ. ὍΤΠ6 ἀδυ-Ὀγοακ δεθηια (0 ΑγΪδ6 
ἔτοιῃ οἡ ἢϊρῇ, Ἔβρθοία ἢν [ὁ ἃπγ ΜὭο ἄτα βἰζυδίθα ἰὴ 
ἃ ΨΔΙΪΘΥ ΟΥ ἀ6]1, ψιοῖ ΘΓ ἀρρθαῖβ ἴο 6 πιοδηΐ. 
ΤὮυΒ Ψ 6 ἧδνα 1ῃ 1868} (86 δχρυθββίοῃ, δὲέ ἐπ ἀανἶ- 
η688 ἀπά ἐδ δδαάοιυ 07 ἀεαές ; δῃᾷ Εἰϑονῃογο, ἐδο ναΐ- 
ἴον οὗ ἐδδ σἠμαάοιυ οΥ ἀραίὴ. Νοιν! Πβίαπάϊηρ (Π6 ο»5 
Ἰθοίίομβ οὗ (δίηρθ6}}, 1 παν δοαιυΐοβοα πῃ {π6 σοιη- 
00 ἰηἰογργαίδίοη, δα πλιδὲ οὔϑογνα {δῖ ἀνατολὴ 
5 πχοβί σοΙΓ ΘΟ Υ γοηβδογοά αἀαψ-όργὶπσ. ΤΙ δ ἰηίρι- 
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᾿βυμανν 18 8150 βιιρροτίς ἃ ὕγ Εοβϑημῃ. δηα Κυϊηόεϊῖ, 
οδηηοί, μονονοὺ, δϑϑθηΐς ἴο {6 ἰαίζοσ, πο ἢ 6 

οοηϑβίγυ 5 ἐξ ὑψοὺς 1 ἐπεσκέψατο, Δα ἰαἶκ6 8 1Ἢ γ6- 
ΤΔΡΒοΥΊσΑΙΥ ἔον ἄνωθεμ, ἀδ οαἰἶο; 885 ἴῃ {0]ι. 8, 18, ὁ 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 8ο Ψίγρ. ἀρονθ οἰΐεα, “1840} πονᾶ 
ῬΓΟβΘΏΙ68 σοοῖο ἀθιηιὰγ Δ]10." Βιιϊΐ 1. αιιαβοη 
ὙΠΟ γ {Π18 15. ροσιηϊ 6 ὈῪ 1ῃ6 8 γίοὶ στιϊθβ οὗ ϑγῃ- 
ἰᾶχ, δηᾷ ἰηἀ θα 1{ ρῥγοάιις68 ἃ σοη[δίοη, οὗὨ ἔνο τῃρίδ- 
ὑοϑι ἴ ΟΠ6 δηά {}|6 βᾶῖη6 τη ΘΙ 6 Γ οἵ [Π6 βοῃΐθηοσθ, 

διβροοί 1μδὲ Καυϊηοοὶ γοβογίθα ἰο {Π15 θχρϑαϊβηΐ, ἰα 
δεῖ τιὰ οἵ {6 οδηθοίίοη δανδησθά ὈΥ γ᾽ βϑίβίη, 
{λαΐ, ον νον, 1 πᾶν δἰγθδαν τρηγογθαὰ ἰῃ ἃ ἔὰγ 
ΤΠΩΟΓ δ ΙβίδοίοΥΥ ἸΠΔΏΠΘΙ, [ὃ ψ}}} σοηοϊμαρ τι 4 
ΝΟΓΥ Ὀοδι Ὁ] ράδϑαρα οἵ ΡΙἶο ΖΨπα. (714. Ε.) δηᾷ 
οἠθ οὗ Κιπάγρα βοπεπηθηΐ 4η4- πηρίαρμοῦ : Καθάπερ 
γὰρ ἀνατείλαντος ἡλίου, τὸ μὲν σκότης ἀφανίδεται, φὠτὸς 
δὲ πληροῦται τὰ πάντα" τὸν αὐτὸν τρόπον ὅταν θεοποίητος 
ἥλιος ἀνάσχη καὶ ἐπιλάμψη ψυχὴν, ὁ μὲν τῶν κακιῶν καὶὴ 
παθῶν ξόφος ἀνασκίδναται: τῆς δι’ αὐγοειδεστάτης ἀρετῆς 
τὸ καθαρώτατον καὶ ἀξιέραστον εἶδος ἐπιφαίνεται. 868 
Α͵5ο [Π6 ὕψὸ ΝΘΓΥ 5. Π}}ΔΓ ΡΑΒ58988 ἴῃ 240. ο. ὃς 914. Α. 

70. ἐπιφᾶναι. ΤΊ (σοά8, 8δηαἋ {πΕ6ῚΓ 808 οἱ ο 
ΒΡ Ωρ, ἅΓ6 βαἰα ἐπιφάναι. δὸ Αρρίδη, δγγ. 187. Ηο- 
τοάοϊ. 1, 78. [Γλιοίδῃ, Πρ. θΘ.3. τῶν ἐνοικούντων θεοῦ 
τινα ἐπιφάνειαν ἡγουμένων τὸ πρᾶγμα. ῬΟΪΥΡ. 8. Ρ. 280. 
ποιεῖν Ἥρωάς τε καὶ θεοὺς ἐπιφαινομένους. [ΝΟΠΊΠΩΙ 
Απίϊοοΐὶ θεοῦ ἐπιφανοῦς. Τἤμ8 ἐπιφάνεια οδΠη6 ἴω 
ἤάνο {86 86η86 οἵ θεόφανεια. ῬΏ1]ο, ρΡ, 696, 80. τὰν 
ἐν τῇ ἱεροπόλει νεὼν --- μετασ χηματίξειν εἰς οἰκεῖον ἱερὸν, 
ἵνα Διὸς ἐπιφανοῦς νέου χρηματίϑη Γαΐου: δῃηὰ οὗ 
{18 [ΛΚ γγὰ8 Μ6]} ἀννᾶγθ, [1 πᾶ Κα {π686 γϑιμδγκϑ 
ἴον. 186 ρΡιγροβα οὗ βμονίπρ (Παὶ θη {Π6 δ8- 
οτθά ψ τοῦδ ΘνΘΙῪ 6 γα 604}} (ἢν ϑὲ Κύριον, Σωτῆρα, 
Θεὸν, ἐπιφανῆ, [6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠ8 σδηποῖ, ὈΥ 8} δἰίβης- 
{να τοδάθὺ, θ6 οὐποῦν δα υηἀογβίοοά (ἤδη οὗ ἃ δοιὰ 
ΡῬγωδεηβ, δι ἃ ϑδοὴ οἵ (ὐοά, ὈΥ̓Ἡ Ω0Ο Π]68Π8 ἃ τὩΘ6Γ8 
τη, δὰΐ οὗ Δἢ ΟΥΙΡΊη (ὯΓ ἸΠΟΓ6 δυριβί, 8ηα ἃ δίτθ 
ἔτ ογο ἀἰνίηθ, (ἤδη 4ηΥ ἰο ψ ῃῖο [ἢ6 50η8 οὗ τηθη 
σἂη ἰδΔγὺ οἰαία. (Υ εἴ8.) 

79. τοῦ κατευθύναι τὸὺς πόδας ἡμών. ΓΘ 8816 μ16- 
[ΡΠ ΟΥ γον  ου ΒΥ δι ρ]ογϑὰ 15 σοπιπαδά ; ᾳ. ἃ. “1Π|6 
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ποίίοη οὗ ρχγοῃηϊδίηρ. ὙΠΟΓΟ ἰ8 ἃ ρϑσα]] οὶ ραδϑᾶσο, 'ῃ 
Ρ5, 98, 8. ἐμνήσθη τοῦ ἐλέους αὐτοῦ τῷ Ιακωβ, καὶ τῆς 
ἀληθείας αὐτοῦ τῷ Ἰσραήλ. (Κυὶη.) [{ ν85 (ῃφ ΑΙ- 
τ ἢ γ᾽5 ἄρογρα ἴο σοηΐεογ {π6 πιοϑὲ σοι θῃῦ θοπϑῆίβ 
οὐ (6 [886] 1{68; δῃα (ἢ]8 ἢ6 ΘΒρθοίϑ!]ν δνιησδά, 
ΜΉΘΩ 1ξ ρ]Θαβ8θ τη ἰδὲ {πΠ6 Μοββίδἢ βϑῃου]ά θ6 θογη 
οὗ (θα, 8δηᾺ ᾿νε διῃοηρβὶ (Πθπ]. (Βοβθηπ,.) 

ὅθ. 1 αδϑοηύ ἰο ΤΠΘΟρΡὮΥ!. Ἐπί υπι. ἀπὰ ατοῖ. ν ο 
ἐκ (πΠ4ι Μδγν σοηϊ θὰ ψ }}} ΒΒ ΖΡ (ἢ ἀη01] πθᾶςΣ 
1η6 {{π|δ οὗ ἢρε ἀο]ίνοσγ. [ηάἀορ4, 1 8Ποι}} ἃ βρϑελ 
ἔτοι [Π8 ψογάβ οὗἁἩ [π6ὸ ραββϑᾶρθ, (δὲ {πᾶ ἀε  ν γὺ 
μαρρϑηῃβά βοοῃ δίϊογναγαϑ. Ἔα Ὄδχργρβϑϑίοῃ ὥσει νν}}} 
ΘΠΔΡΪ6 υ8 (ο πἰογργαῖ {Π6 (ΟΠ ον ηρ νογ 8. ΨῚΠ βοιθ 
ἰαιϊτὐἀ6. [0 ΟΓΘ νϑῖη ἴο βρεευϊίδίθ, 88 πηδην ([0η1» 
πιοηίδίογβ 0, οὐ {{|6 γ6ασοη5 ἩὮὨϊοΐ ρῆς Ἰπάυο8 
Ματγ ἴο Ιθᾶνα Ποὺ γεϊδέϊινα αἵ 80 οὔ σᾶ] ἃ {1π|6δ. ΤῚΝ 9 
ννἃ8 ((ΠἰηΚ Εἰ ῆγπι. Τ ΘΟρΡΥ]. ἀπά (ὐτοί 8) ἴο ἀνοϊᾷ 
{π6 ΠΌΓΓΥ δηα θυβέῖα οὗ βυςἢ ἃ βθάβοῃ, δῃ4ἀ ροϑϑβι νυ 
του! πιοίϊνοϑ οἵ ἀε]ϊοδον : ὑποχωρεῖ ἡ παρθένος διὰ. τὸ 
πλῆθος τῶν μελλόντων συνδραμεῖν εἰς τὸ τόκον' ἀπρεπὲς 
γὰρ παρθένῳ ἐν τοῖς τοιούτοις Πα ἐμ τας 

57. ἐπλήσθη ὁ χρόνος. Πλήθω, [Κα 186 Ηδρτ. ΝΡΌ, 
ὙΠΘῃ 10 ἰ5 υϑρα οἵ {{π|6, Ἰηα] οαῖ65 ποῖ ΟὨΪΥ {ἢ 6 σοἢ- 
Βυπ)ηδίίοη, θὰ. (6 ἀρργοδαῖ οἵἁ δὴν ρεοτὶο. [1 18 
ποί, Πονονοῦ, ὨΊΘΓΟΪΥ 4 ΗΠ γα βπ), ἃ8 6. ἥπα ἴγοπ] 8 
8:1 }ΔΓ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ οἵ (Ἰς. ἀ6 Οὐ. 8, ὅ8. (οἰ ὃν 
γ᾽ εἰβίο!η): Εἔρο τὐὩἢ ρστανία, ΘΧΡΙ ο 158 Ἰ4πὶ ἔδγὲ δά 
ὈΔΓΙΘη πὰ τη ΘηβῖρΡιι. ΤΠ ἐμεγαλύνε ἀφηοίθ8, ᾿Π5ΙΡῺΘ 
Ὀθοποῆοσιυπλ Θχ θυ]. δὸ αδη. 19, 190. (Κυϊη.) Συ- 
ψέχαιρον αὐτῇ, σοηρταίυ]αίοα ΕΓ, δίησθ 8Π6 νγὰ8 ΠΟῪ 
ἴγθαα ἔγοπι [06 τοργοδοΐ οὐὗὁἨ ὈδΔυγΘ 685. δι οἢ σοη- 
οταί]αι!οη 8, ἴοο, ΟΓΘ υϑ04]ὲ..  εἰβίβιη οἰΐθβ Ρ]δαῖ. 
τας. 92, 0, 86, Τὰ σὰδὶ τϑοϊδ ργονθηΐβί!, ΟΠ 68 
φυςίᾳ 06 γ15, ατγαίαϊοσ.. 

ὅ0. ἦλθον, 1. 6. ἴο ἐλ λοιι56, Μ ὮΙΟΝ γ6 ΤΏΔΥῪ ΒΌΡΡοΒβα 
νγα8 (ῃ6 υϑαδὶ ρ6ς6, ἃ8 Π0 ρδιυ οἶδ ΟἿΘ ννᾶ8 ρῖθ- 
ΒΟΥ) 6 Ὀγ (ἢ ἰαν,. ᾿ 

ὅθ. περιτεμιεῖν-τεὀνόματι τ. π. ΤῈ 96 }}1 υδ86α ἰο 
μάνα [Π8 δονϑ πδῃ!θΩ 6 1 ί6 } Υ ΔΙ͂ΘΓ οἰγοι πη Ἰ 80. 
(ῃ)6 φιγὶς παΐ ὍΠ}} {πᾶν ψογο ψοαπρ. Διμοης (89 
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Ἀοιηδη8, σύγῖδ αηάδουσθηΐ {Π6 ΠΟΘ ΟἿΥῪ οὗ ̓ υϑίγϑί 08 
ΟἹ ἴδ εἰσ ξᾷ ἀαν, ἀπα θογ8 οἡ {ἢ πὲηέδ, ἴο ψθοιὰ 
ὨΔΙ)68 γαῖα ἰθηὴ πηροβεά, Ηρηςθ (Π6 ΟΔΥ νγ88 
“4164 ἐμϑέγίοιδ δηα ποπιϊηαίδ. (Κυϊη.) ᾿Εκάλουν, {Π6 
ΘΓ Τἤ6ῃ πδιηίηρ' Πἰτ, ψ ΕΓ δῦουΐ ἴ0 πδπιθ ἢϊῃ, ΟΥ̓ 
τΠ6ν τυομἑά ἔαῦα πατηβα ἴαι ΔΓ ἢ15 Δ ΠΘσ, ΤῊ 8 15 
[γδαυθθῖγ {86 56η86 οὗ {π6 πηρογίθοει, Τα (ἢ συ8- 
(οπὶ 8 υϑυ8] ν᾿ (86 ΟὙΘΘ ΚΒ δηά Ἰζοιηδηβ 85 "66 8 
ΟΝ ὈγΥ Οχτοίμβ δηὰ ΕἸβηθγ. [Ι͂ἡ ρῥγοοῖ οἵ {Π18 

οἰβίθίη οἱΐθβϑ ἔπ ἰο]] ον ηρ μβαββᾶροθβ. Ο. τ. δδ2., 
Ιϑθυ8 ρῖὸ ΡῬυγσιϊ! Ηφτρά. ΕυγρΡ. ΕΙοοίγ, 988. 1)10- 
Πγ8. ΗΔ]. 4. ἀα ὅδγνίο ΤΌ]Πο, ὦ τίθεται τραφέντι ἡ μή- 
τὴρ τὸ μὲν ἴδιον τε καὶ συγγενικὸν ὄνομα Τύλλιον ἐπὶ τοῦ 
πατρὸς. Ατϑίοι. Η. Α. 8. οχίγ. τὰ πλεῖστα δὲ ἀναιρεῖ- 
ται, πρὸ τῆς ἐβδόμης" διὸ καὶ τὰ ὀνόματα τότε τίθενται, 
ὡς πιστεύοντες ἤδη μᾶλλον τῇ σωτηρίᾳ. Ῥοΐγθρηη. ῥ. ὅ46. 
Μδογορ. δαίαγη. 1, 16. Ατιβίορῃ, ΝΡ. 6δ. Τιαοίδη. 
Οὐπίρμμρὶ. 17. ἐκείνος μὲν γὰρ ὁ χαίρων, ὅτι ἄῤῥενα παί- 
δα ἔτεκεν αὐτῷ ἡ γυνὴ, καὶ φίλους διὰ τοῦτο ἐστιών, καὶ 
τοὔνομα τοῦ πατρὸς τιθέμενος. ΘΙ ΟΒ.}. ἴῃ Βοροί, 1. 
Ευτρ. Φοῦ. 800. [λιςοίδη Μαεοχοῦ. 1. 

60. εἶπεν: Οὐχί. [0 56ειὴ5 {πδ. ΖΔοΠαγα8 δα βὶρ- 
ηἰδοα ἰο ΕΠ Ζαθθί ἰῃ ψ γι ηρ, δὲ ἢδά οσουΣΓδά 1η 
1Π6 δηρεῖὶο ν]ϑίοη. ἢ 886 Ορροδβά {Π6 1 θη] 0}8 
οὗ {16 τοϊφίϊοηβ, δηὰ ἰο]ὰ {πο παι (ἢ6 πᾶῖηθ 88 ἴ9 
θ6 Φοδῃ; ἃ. Ὠδῖηθ, 1η4664, νοΓΥ Πταααθηΐ διιοηρ {116 
ὅδεν5, δηά ψ οἢ νγᾶ8 ΟἾΪΥ τοὐθοίθα οἢ δοσοιυηΐ οὗ 0 
οὔ οὗ [Π6 (ἌΜΗΪΥ Ὀοίηρ σα] ]ςα ὈΥ (ἢ πᾶὰθ. [{ 
βθϑιηϑ {Πϑγοίογ ἰο πᾶν Ὀθθὴ αὐϑιι8ὶ ἴο δηλ ἃ οἰ}1|ἃ 
Δἰτογ δόμιθ ὁπ οἵ (ἢ 6 {8 Π}1}γ. β 

62. ἐνένενον. Οὐ {Π6 βρη ποβίϊοῃ οὗ {Π18 ψογά, 866 
(ἢ6 Ὠοΐθ οἢ γ6γ. Φῷ. οβεητ! θγ δηα Κυϊποα)} (Π η}ς 
(δὲ ψ6 πηυϑί ηοί (8 πηοϑῖ ἀὁ) 1ηΐδγ Ττότ 1118 ννογά 
[ΠΓ Ζ8ο αγια8 νγ8 ἀεᾳί 88 Μ6]] ἃ5 ἀμηιῦ;; ἰῃουρῇ (Πα 
κιοοφὸς Ὀεΐογε υβεἀ οἴζοῃ ἢδ8 οί βΒθῆ8ε8. (ὑθσίδιη]γυ, 
ποῖα 15 πὸ οΟἵμθγ ψοχζα 1ἢ ἴῃ 6 ρᾶββϑαζθ ἔῃαΐ θνθὴ Πιης8 
(ἢ15. [Ὁ 15 ἰγ γ οὔβογυθα ὃν [ἢ086 (ὐοηπηθηίδίουβ, 
{παΐ νὰ οἴὔϑθῃ ι.ι86 βίρῃϑ δηᾶ ροϑίυγοβ: ἰο ἤοβθ ψ0 
ἤΘΔΓ 8 νϑσν ΨΕ]]. ϑο Ψοἢ. 18, 44. νεύει τούτῳ------- 
Πέτρος πύθεσθαι κι τ. Δ. Αῃηά {815 18 ΘΒρΘοΙΑ ΠΥ ΔΟη8 

ο 
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ἰονατάβ (πο56 ν ἢο ἤανα ἰοϑί {π6 Δ ο ὮΥ οὗ βρϑοϑοῖ.. 
ΝΟΥ ἅτ να (οἰά [δι [Π6Ὺ αἸα ποέ 480 1.56 τυογάϑ; ᾿ 6 
ΤΏΔΥ {ΠοΓΘΌΓΘ ΒΌΡΡΟΒΟ {Π8ἰ ἴο πᾶνα Ὀδειὶ ἐπ 6 σαδ6. 

2, τὸ τί ἂν θέλοι. ἼΠΟΓΘ ἰ8 ΠΟΓα ἃ Ρθοηδϑῃ οὗ τὸ, 
Ὡδι18} τὶ τἢ (Π6 Ὀ68ὲ ΓΙ ΓΘΓΘ, ἔστη ΠΟΤ ΘΧΘΙΏΡ 68 ΔΓΟ 
Ῥτγοάδυςεα Ὀγ Κτοῦβ, Κγρκο, δηὰ  εἴ8. 

᾿ 68, ἔγραψε, λέγων, 1. 6. ἐχΡΥΟΘΘΙΉΩ, ΟΥ ἦξ εὐγοίο ἐπ 
ἐλέδε τὐογήδ. δὸ 2 Άδρρ. 10,6. 208. Αῃΐ. 11, 8. δι 
18, 4. εἰϊοα Ὀγ Κγρία δηά Κσθθβ. 
᾿θ4. ἀνεώχθη δὲ τὸ στόμα---καὶ ἡ γλώσσα αὐτοῦ. 

ὝΠοΓΘ 8 ἤθγθ 80ΠῚ6 ἱγγορΌ ΑΓ Ὑ οἵ σοηϑίΓγυςιίοη, 
πἰσἢ ΒΔρΡΠ6] δηά οἴἢογβ γοΐογ ἴο οῇϑ οὗ ([Ἰοβα 1ἀἸοπ5 
τι] 1π 6 Ὀοδβῖ γί αγβ, ὈΥ Ψ ΏΪ ἢ ἃ ν ΓΌ 15 )οϊηρα 
(0 ἔτυο ποι οὗ σορτιδῖθ 56η86, (Ο 0Π6 ΟὨΪγΚ οὗν] ἢ 
ἐς 18 Ῥγορερὶψ ΔρΡρ].ς αῦΐθ. 850. Ἠοηι. σῖτον καὶ οἶνον 
ἐδόντες" δηἀ (ον. 8, 2. Γαλὰ ὑμᾶς ἐπότισα καὶ οὐ βρώμα. 
δο ἀἰ80 Ζέβοῃγν!. Ῥγοπὶ. 2]. οὔτε Φωνὴν, οὔτε μορφὴν 
βροτῶν ὄψει. ὑπ Ἄη. ἢ, 444. Βαβι άο5, (6 πογὰ 
ἀνδίγεσθαι ἸΠΔΥ ΨΟΙῪ Μ]] 6 Δρρ]Π1οἁ ἰο σεὐξὶηρ 7γθ τ 6 
τοῆραθ. 15, (45 )6 ΗΕ ΠοΟΘΓ Οὔβογνοθϑ,) δορῇοοἶεβ δηά 
ἹΓΠΟπ 8118 βϑρθὰκ οὗ {ἢ6 τοηρια θεΐηρ δῆμέ, Δηά οὗ 
{86 ἀοον» οὔΠ᾿Π ἰοησιια. Νον 8: γον {Π6ΓΘ 18. ΠΟ ΤΏΟΓΘ 
ΠΗΡΓΟΡΓΙΘΙΥ ἴῃ βροακίηρ οὗ {π6 ἰοηρπδ Ὀοϊηρ' ορεποί. 
Μοχϑονογ, {π6 Ηθῦ. ΣΕ, ἰο ψῃ]ο ἢ ἀνοίγειν ΔΏΒνν ΓΒ, 
Ὡοΐ ΟΠΗΪΥ 5]ρηϊ 65 ἴο ὁρθη, Ὀυ1 ἴο ἔοοδο, ἃ5 ἴῇ ὕϑδηῃ. 24, 
852. 15. δ, 27. ὅ66 ἴμ6 ποίϑ οἡ Μαγκ 7,84. Τα ρσο- 
ηἰι5 οὗ πιοάθνη ἰδηριδραβ ἀο065 ποί ἱηπἀθοα δάμη {Π 15 
ἰϊο. τ τηδΥ, ἱποεοίογο, ἰγδηϑίαίθ, “" δηα Πητηθ- 
αἰαίο! γ Πἰ8 προυτἢ νγἃ8 οροπθά, δηὰ ἢ 5 ἰοη σι ἰοοβειὶ.᾽" 
ϑοιηθ τηοάσγῃ (ὐομηπηοηϊδίογβ διίγιθυξα Ὀουἢ {6 1059 
δης {Π|6 τθοόονογυ οἵ {π6 δου! οὗ βρβεοὶν ἴο πδίυγαὶ 
οϑιι868. [{ ψ88 ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ, πον ΓΒΙΏΚ, ρεοάυσοα Ὀγ 
{τἰρῖ, δά σοιηονθαὰ ὮΥ δρὶἰδίοη οὗἁὨ πηϊπὰ Ἀγ βίης, 
ἔγουι δΔΏχΙ εἴν ἴο ἢδνα {Π|6 οἰ] ἃ παιηϑὰ «οὔ ; δηά (δ γ΄ 
οἰΐα, 848 58ϊ:π|}8Γ δχδιῃρίαθβ οὗ γεοονογρά ᾿η ὐονὸ ἔτοτῃ 
αρὶαιοη, Α. Ἃε}]. δ, 9. (οη {Π6 80ῃ ὙΙΟΘΒ0Β) ; 
Με. Μᾶς. ὅ, 4. ἃ 1,8.8 ὅ 4. Τ7}ι}5, ἴῃ σ886 οὗ λεηιὶ- 
»ίοαϊσ, οὐ Ὀδίηρ' τΠΕῚς Με, 58. ([ δάμη) μοϑβ5:0]8. 
Βαϊ μέγ τ 6 ρῥγηηςίρία ἰδ ᾿παρρΠς Δ ]}6 ; βίηςα, ἔγοτῃ 
τὸ σορίοχί, ἀϊ τ᾿ηαη }65}}Υ ἀρροαιβ, (πὶ [ῃ8 σαἰδῃν 
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ψν 83 0 (1ς]α], δὴ ἃ ΡΠ 5} θη [ῸΓ ἢ 18 ᾿ΠογΘ ἀ ΠΙΥ.- 
Ι͂Ὼ {Π6 ἔὈΤΙΠΘΥ οδ56 ες 18 ΒΊΓΟΙΥ ΠΟ 5111} γ ν Ὀ6΄. 
ἔσθ [πα ρ]αϊῃ παγγαίοῃ οὗ 1116 Δρρϑαγδῆσαθ οἵ. [ἢ15 
ΔΏρΕΙ, δηᾶὰ (ἢο56 ρᾶββδᾶσθὲ οἵ ἴῃ6 ΟΙα Τεβίδπιθηί 
ψΠ ΘΓΘ ῬΏΓΘΏΒΥ, ΟΥ ραβδί θηςθ, ἃΓ6 ἰογιηθα Οοά᾽ ἀη- 
δεΐς. Βρεϊηο, 1{πο86 ψνῇο πιδιηΐδιη β 6 ἢ δ ΟΡ Ὠ]ΟΠ᾿ 
ἴηυβ θ6 σοι ρ6] θα ἰο τοϑογί ἴο ἴΠ6 ἀδθβρεγαίθ ἤγρο- 
{Π6818, οὗ βυρροβίῃρ (Π6 ψῇῃοἷθ παιγαϊζίοη οὗ [ἢ18 δῇ - 
8.6 11ο ἱπίθγροβιιοη ἃ τηθγ μιψέἠ ((Ππαῦ 18 ἴο 880, ἢσ- 
110), οτἵ, δὶ Ἰϑαβί, ἃ8 ΟἿΪΥ ΟσσυσΓηρ ἴῃ 8 ἀγθᾶπ) ΟΣ 
ἰγδῆςθ, νὨοἢ ψουὰ ὕθ6 οχίγειηϑὶν Ὠδιβῇ δηεὶ πηδι]-. 
τῃΠοτβθά. 

65. φόβος. Ἐοβοπιηλ ον δηα Κιυϊηο6ὶ ἃΠη16 ἰῃ 6Χ- 
Ἀἱαιηΐηρσ ααπιὶναξίο, ἀπ {ΠῸ Ὺ σοπρᾶτγο τ6 Ηρ. ὙΠΞ.. 
Απὰ 530 ΕΓ Υ πλῖι18 ΟΧρ δ! ἢ5Β φόβος, ἐκ τοῦ θαύματος. 
Οδγίδιη]γ, (686 ἀγα σορηδίθ ΔΗ ΟΊ Οη5, θυ Βα ςἢ δ ἰη- 
τογργοϊδίίοη υη] 5016 40] ν Ἰονοῦβ [ἢ6 βθῆβ6. 1 ψουἹά 
τογριδί αιῦθ; ΟΥἩ ῬΟΓΠΔΡΒ ΜῸ ΏΔῪ ὈΠπῚ16 δοέθ. 11, δἱ 
[ϑαϑῖ, ἀδποίθϑ ἃ πίσέμγο οὗ αἷδὸ δῃὰ τυοπάον, αῇἶοο- 
[οη8 ΨὨϊςἢ πρηϊ νν6}} Ὀ6 Ἔχει, ἔγοπι {Π6 ργείοτγ- 
παΐμγαὶ οἰτοιτμηδίδηςο8 σοηηθοίρα Μη τῆ 6 ψΒο]6 δἵς- 
ἔλιγ. 1 Ππὰ Ὀγ Ειιδντίυβ, (ἢ δι 1 -γ88 τηδά 8 5πδ- 
)εοῖ οὗὨἍ δηχυΐίγΥ διηοηρ [6 δηςσϊοηΐ (οπιχηγοπίδίοτε, 
ψ ἢν Ζοθατγδβ ἀ1ἃ ηοΐ τεοονοι ἴῃ ἔοι Υ οὗ δροδεὰ 
ῃΘη {86 ῬΟΥ ννᾶβ8 δ0γη, ταί 1ΠΔὴ ἤθη ΒΕ ᾿πα 
παηιοά, ἴο [ἢ ϊ18 Εις γι. ρσῖνοβ ΠῸ 8δι18ἰδείοες ζ:α-- 
5 6 Γ. [ψουϊὰ βυρροβῖ, {πὖ| {Π|15 ΘΟΓΘΠΊΟΣΩΥ 5Βοῦανει ἸΣ 
ἤᾶνα θδθη ἱπουρῆϊ ΠΟΟΘβϑαγΥ, [ἢ ΟΓΘΙ ἰο οακσιοσε-: 
τῃ6 ψΠοΙα οὔ {Π|ὸ ἰγαῃβδοῦοη. 

. 66, ἔθεντο---ν τῇ καρδίᾳ αὑτῶν. ὅεε Ἰὰ. ὃ: τ, 
[)4η.- 1, 8. Μαϊᾶςἢ. 1,1. 9, 4Φ. (,25}} 2. Ἔστι ς 
τ οσὶ {101 σοηἀιιἃ τηοηΐΘ κε τιρεσε πασσσαε. 
10. 21, 14. Αοἰϑ ὅ, 4. Αρρ. 2, 15. Ἀίπιασ: .  -- 
ἀτπ|}: 11, 10. ὙΊγρ. Εςϊ. 8, δ4. ϑαινεγεει. σὲ ξῖνς τ 
δδῖ ὩΟἢ ρᾶγνᾶ, ΓΕρΡοΟηδ5. ἔβεαι. ὁ τ τ΄ 
() εἰβίθιη.) ἵ δαά, υἱγς. Ξε. - τ ττπὴπἡ  -. 
τιθηΐο γαροβίη. Κιΐποεῖ σατπσες τὰ 
861. μῦθον ἐντίθεσθαι θυμῶ. ὄπα - 
βίοοα 88 βϑροκϑη νι ποσεσσστιν 
ἸΠ ΔΓ 016 Ρ6ι 801 Μ͵Ὶ] τοῦ ὐὐτἷν 
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νπῖι Πινίπο Ῥγονιἄθησο [88 80 τη Δ η 1681 ον! θα" 
118 ᾿π|οΥροβι τ οη. 

67. προεφήτευσε. Ου {Π6 νᾶτίουβ 5β,ρηϊβοαίοη5 οὗ 
{Ππ|95 νψοτγά,  πηυϑί τοί {Π6 τοδήοσγ ἴο (Π6 ἰραγηοα Απ- 
ποίδιίοηϑ οὗ Ὠγ. Ηδιηπιοηά δὰ Ὧν. Υ ΒΙΌΥ οἡ {18 
Ρδβϑβᾶθῆθ. Μδην Ἴσοτηηθηίδίοῦβ, ἃ8 Βοβθητμ. ἤἢδγα ἴἢ- 

γεί τ1π6 ψοζγά, πηράϊζαγὶ σασηθη, σοίθθσαγε ἰδυ (65 
6] σᾶγιηΐϊηθ. ἀπά  εἴβ. δάπη5 [δύ τΠ6 ἔδετα ρ}γο- 
»λοί, 18 ΒΡῈ ες ἴο οπα ΨῆΟ Ὀτγθακβ ἔοσίἢ ἰῃἴο τῆ 6 
Ρτδ1568 οἵ (ὐοά ὈΥ ἀϊνίπθ ἰπδρ᾽γδίίοη, γϑὶ ἢδ {Π 1} 8 16 
ΤΏΔΥ Πογογοίδίη [5 ΡΥΌΡΕΥ βρη ΠσδίοΩ, βίησα ΖΔΟ ΑΓΔ 8 
γϑάϊοιβ ψῆδιὶ δα Ὀδαθη αἰνίηθὶν γανραϊθα ἴο ἢϊη). 80 

Ῥμῆο. ᾧ, 178. 1. (ὑδῃιϊσιπὶ πηδι 19 ΓΕΌΤΙ τοῦτ᾽ ἐστι τῆς 
κατ᾽ ενθουσιασμὸν προφητείας Μωὺῦσέως ἀρχὴ καὶ 
προοίμιον. Κυϊη. {Π|1Π 8 1 σογίδιη, [Πδἰ ΖΔοθαγιαβ ἀτά 
ηοΐ Ῥγοῃοῦηοδ [ἢ18 ὨγπΊη ᾿τπηπ]θ Ἰί6  Υ Οἡ γοσονογῖηρ' 
[15 βρθθοὶ, δηά πδυΐηρ ἴπ6 ΟΠ}, θα σοπηροδοά δπα 
σοτηπ θα 1ἐ ἰο ψτγιτηρ, δι. ἐαέου ρεσῖοα. Βαΐ {Π|5 
566 18 4116 σγαΐὶα αἀἰσέμηι, πα οὶ Οὐἱν ὠπδιρρογέεοα 
ὃν ἐδο τοπέουξ, Ὀαϊ αἱ νᾶτίδηοα στ ἢ Ἡμδὲ 10 δι ροαίδ. 

- 68. Ζδ0ἢ. ἀ6βογιθ68 1ῃ6 Μαββίδῇῃ, 88. Κίηρ οἱ {ἰ|6 
δον ; ἴογ τὶ δή ποί γοῖ ὑδθη γονϑαϊ δά ἴο πὶ {Πδὲ 
(λς Ῥεποῆιϊ οὐ τῃ6 Μαβςίδῃ νου θ6 ᾿πιραγίοὰ ἐο αὐέ 
παέϊοϑ. Ἡρῆςο ἢδ6 6819 ἢ {πη6 Οοα οὗ ἡ γαεοί, 
ΜΙ Ποῖ ΠΙΆ ΚΙρ ΔΠΥ πιοηίίοη οὗ ἐλθ παέξΐοπβ. Τὴθ 
Ιδησυδρο 866ῖη8 δοσοῃμηοάείοα ἴο {Π|Ὸ ορίηίοη ψἤϊοΪι 
ἐδ 76 ν 5} πδίϊίοη {πη απίοσίαιηθα, νῆο οτα (ἢ 6 
ἔλυε. Ποπὶ {ΠῚ Κῖηρ {πὲ [Π6 ανουγ οὗ αοά, ψοιυ]ά, 
θγ {Π6 πιράϊππῃ οὗ [6 Μοβϑίδι, θ6 δνοσ τηδηϊδϑίθα 
ὁ ἔῃᾳ Δ ῃοΙα Πυηδη τας. (7 ο.8.) 0 τᾶν θ6 δβκϑὰ 
Ψ ἢν {Π6 ΑἸΙΙρΉΥ 18 οα]1|6α ᾿Οδά οὗ [5Γ86] ὀηΐν, ἤθη 
1.16 15 οά ποί ον οὗ {π6 ϑγδοί 65, θυ0 οὖ 8}} πηξι, 
88 ἰγοϊηρ' (ῃ6 ογεϑῖοσ οἵ 11} Τὸ ψ] ἢ 1 ἸᾶῪ Ὀ6 8η- 
5, ΟΓΟΩ͂, [η΄ Πα 88 (Πς (οάἀ οἵ αἰέ πιϑη, Ποῖον [6 ν 
ΜΟΙ ογ ποῖ : θπ} ΟΠ 6 ὑζιυς οπῖν Ὁγ ἴγδθ ψΨ}}}} δῃὰ 
Κηον]οάρσα. (ΕΠ νη.) 

. 69. ἥγειρε κέρας σωτηρίας. Οπ {18 ψογά 1 τεΐοσ 
(π6 τοαΐάδγ ἴο το ἰδασηθα δηποίδοηβ οἵ Ηδπιπιοπα 
δΔη4 ὙηΟΥ, δια 1 δυδ]οῖη {16 [Ο]] νην ἘΠ|5ἰγαϊοι5 
αὐ γΥεῖί5. ““Α πογη 18 ἃ βντηθοὶ οἵ ρον" ιν δηὰ ὈΓΠΟΙ- 
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ΠΗ ον. (στη. 8, 21. Αὐάϊβ σοσῆπὰ ρδιροτεὶ 
οϑὲ (6 66 ΙΓΒΐοΒ ἰγϑηθητ ΓΟσῸΠῈ ΔΡΙ668 πΠΘα06 Π1}}1- 

ἴπΔ δγιηᾶ. Εροά. 6. (ἀνα σἄν, ὨδΙΏ4ι16 ἢ ΤΏ8]08 
ΔΘρΟΓΓΙΓΉΕΒ ραγαία 0110 σοτηιἃ. ϑδπο ΔΙ ΠΟῺ ἈΡ. 
Ἐμπβοὺ. Ρ, 1.10. Ἢ ὃὲ ἀστάοτη ἐπέθηκε τῇ΄ ἰδίᾳ κεφαχῇ 
βασιλείας παράσημον κεφαλὴν ταύρου. ΑἸ, ἔς δὅ7,1. 
Οογπηῦδ θ6}}: νοσδηίαν ἀπο 06}}}. Ταγράπι 1. δαιη. 
, 10. δηὰ “Ζοὁγϑιῃ. 48, ὁ, 25. Ζαοῇ. 1, 18. ". 1892, 18. 
Οὐογπια νοῦ τορηππὶ οἱ ἀοτηϊηδίσηστῃ, Αοπιηρί. 88. 
φὰ γὰρ κέρατα τοῖς ἀξιώμασιν ἀναλογίδονται. Οὐν!ὰ. 
Μεοίϑβιη. 8, 882. Αὐπιϑηςὶ οήο ἀπ Χ νὶγο8 ἰῇ σογηπᾶ 
βι1Π|0. γαίογίυ8β Μ. Υ. 6. ἀε (ὐσδηιοῖο ΟἸΡΡο. πϑηΊ4116 
ἢ σδρί(6 6}118 β ᾽ο νϑὶξ σοτγηῆϊδ ΘΠ θγβογαηΐ, ΓΘ- 
ΒΡΟΠΒΙΠῚΠῈ6 Θβί, σαρϑῖη ΘΌΙῺ [ΌΓΘ, 81 ἴΏ υγῦθπι ΓΕ Γ- 
15. 24. 7, 6. 8, 8. Ονι!ά. Μεοίδπι. 1δὅ, 5666. 8ιι8 
βαπιίηθα οὐπὶ νάϊ Οἱρρυβ η υπαᾶἂ (ογημᾶ --- Ουἱά 
8101 β'ρηῃ!ποορηΐ, ἰΓορΙ ἀδηςα σοηϑι}}:0 οχίᾶ --- ΗΟΧ, αἱ, 
ὁ ϑᾶῖνα : {01 Θηῖπη (01, ΟἸΡΡΘ, ἰυ᾿βαὺ6 Ηἰς Ιοςσιιβ οἱ 
Ταιῖα Ραγαῦ σογηθι18 ἃγοθ8. ““ ΒῪ ΛΟΡΉ (88 γ8 Εἰι- 
(πγτλῖι.8,) τηῦϑί ἤδγα Ὀ6 υπάοτγβίοοα ἀίηράοηι ; Ὀθοδιι86 
Κιηρθ ψογα δηοϊηίθα δηα ρῥτγοςϊαἰϊιπθα. Οὐ 10 τᾶν 
ΒΙΡΏΙΥ ροόνοσ.. ἘῸΣ 4} πογπθα δῃηηαἶβ ἤᾶνο {Π6]Ὁ 
ϑίγοηρῖῃ ἴῃ {Ποὶγ Βογη8." δὸ αἷβο ΤΠοορῇγ]δσί. 
ϑονογαὶ ΟΡ ΠΟ, ΠΊΔΠΥ νῦν δΟβυγα, ἀγα ἀοίδι!οα [ἢ 
ὟΥΟΙΓ δηά Κορθοθογ: (ἢ6 Το] ον ΐηρ οἤθ8, ψῃΪοἢ ΓΘ 
ΏΟΓΟ ῬτΓΟΌΔΌΪ6, ἃτο βἰαίθά ἴῇὼ ἤοβ. δηή Κυϊηοοῖ. 
ΕἸγϑί, ἐπὶ οὗ Νοβββαϊζ, ἴῃ ἢ18 ϑδδογαγῦ. δουρίιγ. Ρ. 81. 
86η4. ψΠ0ὸ πιαϊηίαίηβ (Πα κέρας σωτηρίας, |Κ {ἢ8 
Η6Ρ. Σὺ ΤΡ ἰη:1 ὅδη). δηὰ 58. 2. Ἂς. 15 δα οἵ ἃ [γλ6]- 
ἴη6ῖ, ψῃϊοἢ Δἤογα 8 βαΐείγ, Ὀγ ἀοίδηδϊηρ (16 Ποδά, 80 
εὔϑδι {Π6Γ6 πᾶν Ὀ6 ΠοΟΙΠΙηρ' ἴο ἴδαγ ἔγοπι (ἢ βίγοϊζ68 οὗ 
1.6 ϑῆῃθπυ. Αιποηρ τΠ6 Απῃοίθηίβ (8αυ8 Νοββεῖί,) 
ΒΊΔΩΥ ϑίθηθά λον ἐο ἐλοὶν ἠφίπιθές, οἴ {ἢ γ (δὲ {παν 
Ῥαρῆϊ 5ΈΓ ΚΘ ΓΘΓΓΟΥ πο 1116 ΘΠΘΙῚΥ (866 Π)10ἀ. 8ις. ὅ, 
80. Τ΄, 1. Ρ. 858. δἀπαὰ 65561,} οὐ {πὶ (ἢ6 ρϑῆοσαδ β 
σῆς θ6 ἀΙη συ 56 (ἢ ποΓΘ Θαϑιν. (ὅ6 6 ΡΒ] υἴδγο!, 
ἴῃ Ῥγγῖθο Ορρ. Τ. 1. Ρ. 884. Β.) Αἰ8ο, 1λαν!α, (5. 60, 
9. ὃἃὲ 108, 9.) οαἰϊ5 [6 ἘΡγαιη 65 ἸΝΝῚ ΤΡ, ἐλδ 
ϑέγοησί ὁ πιν ἠδαά, ἀπιὰ θη ΤΡ 15 4130 βρόκϑθη οἵ 
ϑέγοηφί, {Π6Γ6 18 ἃ ργϑαῖ 5:0} Αγ Ὑ Ὀαίνθοῃ [18 δηά 
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{π6 οἱιοῦ ψοτὰ ΓΦ ; Ὀεβὶ 468 {Π6 ψογὰ »"), μι οἷ 
ΟΟσυ ΓΒ ἴῃ 5. 18, 8. διά [8. δ9, 17. 15 Ἰοϊηθα νι 
λεἰπιοέ. δο ἘΡὮ. 6, 17. Ἰλδανὶ ἃ ς4}15 (86. ΑἸ ρὨΓΥ 195 
γοοῖ, διιανῖ, ἐοιυον", δἠϊοϊά, ἰοττὴβ ἀογνθαὰ ἰγοῦι 
ὨΠΠΑγΥ ΔΠΆῖγβ, ἀηα {Π6 σοπίαχι γθαυΐγαβ ἰ(ο ὕὉ6᾽ 
[ἀΚθη 1ἢ {Π6 88π|6 τ} Π ἌΤΥ βἰρηϊποδίίοη. Απᾶ {ἢ686 
ΓΘ τηοϑί 8.{40]6 ἰο ΖΔοἢδγία8᾽ 8 ἤγιηη, οἡ δοσομηί οὗ 
γγηδὶ ν᾿ σϑδὰ 1η νϑγ. 71. (Νοββεὶι,)} Τὸ {ἢ 185 1{ 185 τὸ- 
ἐῶν ὈΥ Ἐοβθημαι]]ογ Ἰαηίον, ἴῃ [8 ϑ΄οΠ0114 οα ᾿Ἐ5. 

. σ. (νγῆο {δῦ βχρίδιῃβ ΣΡ ἔγοιῃ (6 Αὐδθῖο υογέθυ 
το 5,}) τῃας ἴἴ σαηηοῦ Ὀ6 ργονθα ὈΥ δῃγ, δΔρροβίίθ 
ΘΧΔΙΏΡΪΙ65, ἰ(ἢδι Πα ηοῖ8 οὗ {πδ0 Κη, οτγηδιμοπίοα ντἢ 
οΓθϑίβ Οὐ ἤόγῃβ, 6 Γ6 ἴη 086 διηοηρ (6 Ηοῦτον8, δὰ 
{Πα [ἢ686 ογαϑίϑ ψεῦα [δβϑίθηθα ἰο {Πποπὶ ὈῪ τ 6 Απ- 
οἰδηίβ, ηἢοΐ 80 τσοὶ [ὉΓ (ἢ6 538Κ6 οὗἩἨ ἀρίδηςθ, 88 οἵ δ- 
τηρηῖ; δηὰά (ῃδύ {Π6Γ6 18 ΒΟ 6 ΠΑγϑἢ 688, (ἡ δῖαν Σ 
ΝΝΟΘ 5861 Ἐ ἸΏΔῪ 88 Υ [ὁ [ἢ σΟΠίΓΑΓΥ,) [ἢ )οἰπίηρ {6 ογὰβ 
ἐγέιρειν κέρας. ΕἸδΒοῆοΣ ἢδ8 ρυγϑιιοα ΔηοίΠ6Γ σου Γβ6, δηά 
οχρίφιη5 ἴῃ6 ψογβ οὗ {{||8 ραβδᾶσα (ἢ8: ““σοησράρέ 
ΠΟὈ]8 βογνδίογθιῃ, δυσίογθπι οἵ ργρϑι ἀϊιπὶ 58} {18 ἢο- 
τη ηὰπι|. Ηδ [8 οὗ ορ᾿ηἴοη [πδ΄ κέρας σωτηρίας βρὩ1- 
ἢ65 αἴτιος σωτηρίας, δῖησα ἰῃ νοῦ. 71. {ποῦ [Ὁ] ]οὙ8 
σωτηρία, '. 6. σωτήρ, Τἤι8 Πα τοραγάβ {Π6 πχοείδρῃονς 
83 ἀογιίνθα ἔσοηι [6 ἔοιις λογπδ οὗ [ῃ6 «αἰΐδασγ, ν ῇῃοῖ 
ΨΘΓΘ διοηρ' ἰΠ6 ΗΘὈτονβ, 85 (6 αγὸ δὰ "υεὶ διηοηρ; 
1ῃ6 ατοοκ8 δηα Βουδηβ, γνὨΙοἢ ΘΓ ρΡ]Δς668 οἵ τοίιρσα 
(ὁ 810 0]14η0}8 ; {Π18 Ορ!ηϊοη ν) 88 [σι θυν τηδίηἰαϊηθα 
Ὀγ Βιυπίηρ, (ἢ ἃ 1)ι88ογίδιοη οἢ ἔθ βυῦ])6οῖ,) ὈῪ 
ἠοηβίι8, αστιηθγ, Ηδγοηθυγρ, ὅζο. ; 1 866 η|5 ον ῦ 
ἴο ἢδνθ {16 ργοῦ Δ Ὀ} ΠΥ, ἀπ 18. 0 8}}Υ το]θοῖθα ὈγῪ 
Κυΐηοοὶ. Τῆδ ορί]οη8 οὗὨ Εδββεῖ, [δῖηρθ, δηά Ηοι- 
θεγρ, 85 ἀοιδοὶ Ὁγ ΟἹ], πηϑγῖὶ 1016 δἰϊθηοη. [Ιὲ 
15. Ψ6]1 οὐβουνοὰ ὈὉγ Κοβοίιοσγ, [πὲ δἰιιοϑὲ 4} Ἵοοιῃ- 
τηΘη Δ ΓΟΓ8 ἄρτθ 1η (ὨἸηΚΙηρ (Πδὺ ΌὈΥ κι σ. 18 ἀοδβίρ- 
ἠδιοἀ ΟΠ γιϑι [ἢ 6 δανιουτγ,Πποιρἢ 1η ψ ἢδί 56η56, ΔῃᾺ ἔος 
ναι σδΌ.86 ἢ 15 80 ἰογιηθ66, {Π6Ὺ ἀἴδαρτθο. δι} [ἀο 
ηοΐ ῬΟύσοῖνα ΔΠΥ τηδίθογια! αἸ ΝΟ ΓΒ (165 ; ΒΟΙ]6 ἰδ Γ- 
Ρτοιηρ ἴΕ βίγοησιτῃ δηά ρόνογ, οἴμογβ αἰροὶν ; δοβο- 
οἰἐρ. φίονψ, δὰ Εν], Ἰῃ ἃ Π)᾿ββουίδίοη οἡ ἢ18 83}}- 
Ἰ6οΐ, Βθ6θῃ18 ἴο υη1{6 8}} ; ἃ8 ““ ΒίΓοηρ,, ἰογ 46, ἀἰν- 

«-΄- 
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ὨΪΥ, ρσίογυ, δ ογ, δηὰ αυηπάδηςα ;᾿ δηά Κορδοδοῦ 
1.8 818 00 ψ|1δἴ ἸΏΔΥ 566 Ἔχ γθβϑϑθα 1 (ἢ 18 βρῇ Γαβα. 
“« (Ἡγιϑὲ 15 σδ]] δα {Π6 οτγη οἵ ϑαἰναίίοῃ, οὔ δοςοιηίΐ οὗ 
{πὸ διϊηθηΐ δηά γουδὶ τη) ϑῖυ, ΡΟ, δηα ἔογυϊίῃαο, 
Ὀγ ψἢϊςο ἴ6 88 ργοβίγαιθα 41} [Π6 βρίγιίιια] ΘΠ ΘΓ 168 
οἵ πδῃ, οἡ δοσοιηΐ οὗ [Π6 σομιρίοῖα βαϊναιίοη ἀπά 
ΘΧαυϊϑία [6] ἸοΠὙ ψ ΒΙΟἢ 6 ἢδ8 {π|18 Ὀτουρῃς (Πστ, 
ΠἸΏΔΙΠΥ οἡ δοςουηΐ οὗ {ππ γοΐυρε ψῃ!οἢ ἢ6 δῇογάβ -ἴο 
1η6 Ψγαίοῃθα δηα {{π βιρρ]αηΐ." Αἰἶογ 4}}, 1 ἀργβθα 
ἢ Κυϊηοεϊ, ᾿η ῥτγοΐδγσγιηρ [Π6 σομηηοη ἱπίογργοίδ- 
το, δηά τη4ἰ δάἀορίεα ὈΥ πηοϑὲ σομηηθηΐδίογβ, 8ῃ- 
οἰθηΐ δηᾶ τηοάθργῃ. Τα ἱππαρθ ασγα διρίογυοα, 18 
Δ ἰκοὴ ἴγοπι Ὠογηθα δηῃϊη)δὶ8, ἢ ο86 ἐΠΈΠΕ. 18 1ῃ 
τΠοῖν ἤογη8, δηά ὈΥ ὙΠΟ (ΠΟΥ ΤΟΡΘΙ 4881 ]8Δη18. [{ 
ἰ5 0η6 οὗ (86 ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙΒ ᾿ἱπηᾶρθϑ 1η δογιρέιγο, ἀθγινοά 
ἔτοιῃη δργισυ τιγα] ΔΗ 1γ8, ΟΥὁ γυγαὶ δοοθοίηγ. Τἢι8 
[6 λογπ σ,ΘΏΘΓΑΙΥ εἰοϑἰσηδίεα δέγεηρίδ. ὅδε δ. 80, 
18. 148, 14. δ᾽γ. 47. δ. 5. 75, δ. 6Γ. 48, 25. Τῆτγρη. 
4, 8 δῃᾷ 17. ΕΖ. 20,21. [{ ψνβ ἃ δυπιδοί οὗ ρονϑγ. 
50 ΤὭΘΟΡὮΥ]. ἴῃ ἰοσ. ὅ66 1 ὅδ. 9, 10. Ὠδη. 7, 7. 
δηα 20. 420, 8. ὅ, 6. δῃηά αβρεϑοίδ! νυ 8. 18, 8. ψ ῃ]οΪὶ 
ΠΙΆΠΥ͂ σΟΙΠΠ]ΘὨἰΔίΟΓΒ ΒΌρΡρΟΒ6 Ζϑομαγίαβ ἤδα ΘΒρθοΙ Δ }}Υ 
ἴῃ νιον. [.δῃ ἤόύδνοῚσ [πο] ηθα ἴο (Π1ηκ (ἢ Ζ80- 
Ὠἰυ8, 1η ἢἰ8 ΡάΆγ4|16 114, Μίςἢ 8615, ἀηὰ Κυϊηοοὶ,) {Π8ῖ 
ἴθ γο ἰ8 δὴ δἰ ϑοη ἴο 5. 182. 16, 17. ψίοῃ Ὠδῖμ 6 
δηἠ Ἀοβϑητ. (δ ΠΚ ν 88 σοπῃροβοα δ [6 {1π|η6 οὗ 1Π6 
βοϊδιηη ἀδαϊοδίϊοη οὗ δοϊοπηοῃ᾿Β ἰδ ρ]6. ὅθε Ποβθηϊῃ. 
“1 ἰΙοο. (Οὐἰὐγίδιηϊγ [Π6 ὕνο ρϑδϑαρδδ ὈΘΔΓ 8 βίγοηρ ΓΘ- 
Βρι ]δῆσα ἴο ϑδοῦ οἰδθσ. δίηοθ {μούθίοσθ (βᾶγβ 
Κιυιϊηοο!,) κέρας 1Β Δῃ ᾿ἰηᾶρα οὗὨ βίγεηρι δη ροόνεσ, 
Ἔϑρδοία ΠΥ σογαὶ ρονγοῦ ; βίῃοθ 1 18 80 ἰδ Κθῆ 1η {86 
δονα ῥβαὶ πὶ, ψῇ]οἢ Ζασμαγίβ νθγῪ γοῦν μά 1η. 
Υἱοῦ ; βἴη6 8Δῃ ἱπιδρα 18 Π6γῈ γοφωγοα, ἀογῖνοα ἔτοπι 
ΚΗ ΓΔΓΥ ΔΗ͂Σ [ΓΒ ; (ον ἴῃ νϑγ. 71, 74. {Π6 6 15 τη ϑηςίοι 
ἴηΔ46 Οὔ 6 Θῃ θη 168 οὗ (Π6 Ρ6Ορ]6) βίησθ {86 96 νν8,1π 
(ο ἂρ οἵ Ζδοδμαγίαϑ, Ἔχρϑοίθ ἰμδὺ ἴπ6ὸ “εβδειαἢὶ 
ψΟΙ]α ϑυθάμαδ {Π6ὶγ δηθη 68---διέ ἐλθ διιδ)οοέ ὁ ἐδε 
»γεϑθὴξ ρα5ϑαρο, 15 (6. Μ͵]ς85ἰαῆ. 6 τοῖῦγ τ᾿ποιοίογα 
6. νατταπίοα ἴῃ δχρίδιηἰηρ 1{, “Κ ἢ6 Μ1}} Γα]56 ὉΡ δῃά 
βοϑίου ὕροὴ ὃ ἃ εν ἐμσύνν, εψι βίου ἢ 5114}} Ἔβχοσγί 
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ἢ π1861} ἔογ οὺγ βοου εν δηὰ το] γα." [0 16. {Π8 ἃ 
Θέσα] δ χργθβϑίοη ἔῸγ βασιλέα σωτῆρα. δ νογὺ 

Ἐς, 18 οἴξβη 80 8664 1η {π6 δαερί. ὍΤῊΙ5 ἴδ γπὶ (88 Υ5 
ΝΝοβ8611,) νψὰ8 ἀρρὶ δὰ ἰο οὐ, Ὀγ {Π6 ΗΠ εΌγαν5, βίποθ 
[6 γσαϊβεά ὕΡ σωτῆρας (ὁ ἀείεπα οΥ Βοί(|6 {6 5ίδίβ, 
Ὀν {Ποῖγ νιβάομῃ οὐ {Ποῖγ ναΐουγ; δηὰ τμογοίογα 10 18 
ραγουϊαΓγ ἀρΡ] 1 40]6 ἴο βεπάϊηρ (6 Μεββιδ}. 
ι 50, ἀπ’ αἰώνος. Α ἴογίημα πηρογίίησ, “9 )ονι ἐλὲ 
φιοδέ αποΐδηξ ἐΐηιο5, οἵ ΜἘὨΙΟΝ. ΧΑ Ρ 165 ἀΓ6 ρτοάυδοά 
ἥτοπι «08. Β6]]. ργοῦ, 706. Τιιοά. 8ϊς. 17. Αςι(8 8, 91. 
Φ4., 70. 190, 82. Πίορ. 1,.. 4, θ0. Ηεβιοά. ΤΠ ρορ. 609. 
Τιοηρίη. 84. ὅδη. 6, 4. Ῥβα]. 25, 6. δ᾽γ. 86, 16, 16." 
Χιρ!Πἶη. Νόγοη, 1)1οα, 51.5.11, 12. ΤΠ Ὀεβί (Ἰ68- 
βῖσδ] τ 6 Γ8, πόαν γ, ργοίθυ (Π6 ἴαγηὶ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἴῃ 
εἰ8 βθηβό, οὐ νηΐ ἢ ΘΧΑΠΙρ 68 ΤΠΔΥ Ἀ6 Β6θῃ 1ῃ. {{|6 
ποία οἡ Νέαί(ῃ. 10, 8. 1 φ5βθηΐ ἴὸ ΑΚ ΕἸΒοἤοσ, 
Καυϊποοὶ, δηά οἴπογβ, {Π4ὲὺῚ {18 νϑγβ86 ἰ8 ἰο 6 ἱποϊιάρα 
10 ἃ ρΡϑΓΘη 6818. 
. 71. σωτηρίαν ἴο᾽ σωτῆρα, 88 ἴῃ 2οἢ. 4, 4, 850 
λύτρωσις 18 ἴον λυτρωτὴῆς, ἴῃ [ἀκ Φ, 88. παράκλησις 
ἴογ παράκλητος, ἴῃ 2, 925. ΤΠἢα [ἰδέΐοῦ πῃοηθογῦ. οὗ (ἢ6 
ϑθῃΐθῃςσ6 ΘΧΔΟΙΪΥ σΟΓΓΟΒΡΟΙ 48 (ὁ [Π6 ἔογιμθγ, δπα {Π6 
οἱ μισοῦντες, ΓΘ {Π6 β881η6 Ψ ΙΕ (ἢ6 οἱ ἔχθροι, ὈαΐοΓΘ 
Τοηἀογοα {6 (θη 68, αηα δβρϑοΐδ! ν ἰἢς Βοπιδῃ8. 
ἘΞ 15 Ποῖα ἔου ἀπὸ... δὸ 208. Απί.9, 8, ὅ. ὁ Θεὸς 
δίδωσιν αὐτώ τὴν ἐκ τοῦ πολέμου καὶ τών κινδύνων 
οἰδείαν. 
- 4. ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πάτερων ἡμῶν, ἴῃ ΟΥ̓Δ6Γ 
ἴο ὀνίποο [κἰβ Κιπἀηθ88 ἴο ΟἿΓ ἐογοίδίῃογθ, δηὰ 5ῆονν 
ἰππ56 1 τι π6] οὗ Π18 ργοπηδο, (Κιιη.) ψνἢο οἰίθ68 18. 
20, 22. δῃηα οὔϑογνββ, ἴῃ {ΠΠπϑιγαύϊοη οὐ {Π18, (πὲ (ἢ 6 
ὅθν5 τῃπουρῇι {πεῖν ἀποθϑίου νου], ἃ5 ψ16}} 8 {πο τη- 
ϑόῖνοϑ, Ὀ6 ραγίακογβ οὐ (Π6 [6 ΠΟΥ ὀχρθοῖο ἢἢ (ἢ6 
Μο585814}}8 Κίηράοηγ.. αοα {δεογείογθ, ὈΥ βεηάϊηρ [Π8 
ἹΜΜοϑοδῇ, ἐἰ18 ἀοιηοηδίγαίοα ἐδ κἰπάποδς ἴο {861 8η- 
οαβίοιϑ. Τῇ βθη856 οὗ {Π6 ρᾶβϑϑαρθ ΠΊΔΥῪ 6 ἰἢ:5 6χ-. 
ΡΓοδβϑ : ““ἴῸγ (6 88Κ6 οὗ, ἃηἀ γοσαγά ἴο οὐζγ δῆςβϑβ- 
ἴοτβ, [6 Ψ|] γαϊϑα αρ {Π6 Μεββιαῆ. ἼΠηΠ6 Ὀ]γᾶ56 
ποιεῖν ἔλεος μετὰ, σΟΓΓΟΒΡΟΠἦ8 (0 (Π6 ΗΘ}. ἼΘΙ ΓῸν 
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ΩΝ», δηὰ διαθήκη, ἀδηοίο8 »γοϑιῖδο, κα {Π6 ΗΕ. 
ΓῺ τη Κ5. 20, 14. (Κυιη.) 

. 78. ὅρκον ὃν ὥμοσε πρὸς ᾿Αβραὰμ. Μοϑῖί οοϊητηθη- 
ἰΔίοΓγβ ϑυθδυὰ κατὰ : Ὀυΐ Κυϊηοοὶ γοίεΓϑ ὅρκον ἰο μνησ-. 
θῆναι, ἀπ {ππ8 ἰγδηβδίθϑ ἐπ 6 ραβϑᾶρθ : μέ 86 ηιοπεὶ- 
πἶδδ6 αεο)ποηδίγο ργομιϊδδεὶοηϊδ διῶ, 7μγ δ) εν απάϊ Αδτα- 
ῥαριὸ ἀαέὶ, ᾿. 6. ῬΓΟΙΉ 88] 0018 ἱπίογροϑῖο μιγο)υταπάο 
οσοῃῆτγπιδίθ. Ηθ 8180 σοηβίθῖβ σπρὸς ᾿Αβραὰμ, τὸν 
πατέρα, ἴὺΓ τῷ ῥοῦ ἀράν τῷ πατρί, 88 ἃ Ηδφθτγαίβιη. 
Υοὲ  εἰϑίεβιῃ οἱΐθβ ἔγοπι Ἠομ. ()ά. τ. 886. ὥμνυε δὲ 
πρὸς ἐμαυτὸν, Δη ΓΟΙΔΓΚΒ (Πδὲ [η6 ὨᾶΙηθΒ ἃτ6 ἤθΊδ 
ἀγα [0 ἃ πηγϑίϊοα] βθη86, {Ππδύ οἵ Φοδη ἰο ἔλεος, (Πδΐ 
οἵ Ζδοἢδν49 ἰο μνησθῆναι, ἀῃὰ. (ηδ΄ οὗ ἘΠ ΖΑ Θ. ἢ ἰο 
Αὐβμὰ ΓὮὰ8. (8808 ἢ6,) Πϑῖη68 οἶζοῃ σΟΥΣΓΟΒΡΟΏα ἰοὸ 
[Π!]ηρ8. . 
γὰὦ 7δ. Νον [Ὁ]]ον8 (ϑαγ5 Κιιηοοῖ,) ἃ {ι|}] ἀδβοτίρ- 

ἄοῃ οὗ {Π6 ρῥγοιηῖ88 ἡδεῖα ἴο Αργαῆδη). ΤῊ ρτορποίβ 
οὔΠ6 Οἱά “Γεβίαπιθπί, ἰη ἀθβογθίηρ {{Π| ρο]άθη ἄρθ, 
δηά {{Π|π {ἰπ|65 οἵ {6 Μεββίδῃ, υβεα ἔῃ 686 νϑῦγῪ ἱπιᾶ- 
8568: πδηγοὶν, τῃδῦ ΔΓ 411 [Π6 Θηῆθιθ5 οὐ [η6 96νν8 
Βῃου !α πᾶνα ὕθθη ΠΔΡΡΙΪΥ͂ ονογοοιηθ, ἴἤθγα ουἹὰ 6 
Ραδοοίμ! {ἰλ65, {χὰ 6 ΡΙΘΙΥ δηα γοϊ σίου ψουϊά θὲ 
Γοϑίοσοα, δηά (π6 .6νν8 ψου]ά, ψιςποι τηο]οβίαιοη, 
γ᾽ Ο]9}|0 Οοἀ [ἢ (ἢ οἷν ον τδηηογ, (Καυίη.) ΤΠαΐ 41} 
ῃδίοη8 β8ῃου!α ρὸ (0 «“δγυϑαίθ, δηἃ ΜΟΥΒΏΡ {Π8 
88:16 (οά, ψ ἢ τὴ6 068. 1686 Ῥσγορῇθοιθβ ΓΘ 
οΟὈδουγα ἴο {Π6 εὔεῖφ5, δοζογε ἰδ6 ουθηέ. Κϑξξε ᾿Ιπάερᾶ, 
ἰΔιρηῦ ὈγΥ ἀϊδέογψ, ἃπα Ὀγ ἐδ ουεηΐ, ἄποιυ {Ππ8ϊ ππά δ᾽ 
(Πο86 1πᾶρὈ5 ψν»ἃ8 σοησΘ δ] θα {ἢ}8 ἰγἢ, (δὲ {Π6 οὐΠ . 

, ὨΔΈΟΙ8 8ῃοι ἃ ̓ πάθοθα ῥγοίδεβ 1ῃΠ6 βαπηθ σα] ρίοιν 
(Πγουρδοιΐ (ἢ6 υππίνοβθ. δυρῃῦ Ὀν [ῃΠ6 8δ:η6 “Π]8- 
(ΟΥΥ, Μ6 ἰϑατῃ (μ8. ὈΥ 1086 ΘΏΘΙ168 8.6 [0 ΒΘ ΠαΘΓγ. 
ϑιίοοά {π6 πηροϑαϊπιθηίβ ἔρ ἔσθ στρ ρίοη ; παηιοῖν, 
ἱπΠΠΠΟΓΔ ΠΥ, ΒΌΡρΘγβε οη, 16Δο]δίγΥ, δηα :ηῇάο] 1Υ, 
ΑἸΙΠουρἢ πηοβί ψ{6νν8 ἴῃ (Π6 ἂρ οὔ Ογβὲ ὀοχροοιοὲ 
ἃ ἰθιηρογαὶ Κιηράομι οἵ (6 Μαεββίδῃ, ποὺ ἀο68 Ζδοἢα- 
Υ148 866η} (0 πᾶν Ὀθθῇ {66 ἴσοι {{||8 ορίηΐοη (νογ. 
09-71.), γοεῖ ἢ6 τηογϑονϑῖ ἰνοροά, {μι 1 ψου]ά θ6 8ς- 
φοπιρδηϊθὰ ΠῚ ΠΡΟγϑΌΟη ἴτοπη 58Ρ|γ1{π|4| ΠΊΒΘΓΥ, 
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τον αν 8 {Πο56 ννΠ0 ἤανα ἰοϑὶ {ἢ ἔλου Υ οἵ βρϑϑοΐ,. 
ΝΟΙΓ ἅγ ψ ἰο]4 {Πα {ΠΥ ἀϊά ποέ 4180 υ88 τοογάφ; ΜῈ 
ἘΠῚ {ΠΟΓΘΙΌΓΘ ΒΌΡΡοβα (ἢδὶ ἴο ἢᾶνα Ὀ6οιὶ {Π 6 σδ56. 

γῷ, τὸ τί ἂν θέλοι. ἼΠΟΓΘΟ ἰ8 ΠοΓΟ ἃ Ρ]θοηδ3π) οἵ τὸ, 
Ὁδι112] τι ἢ (Π6 681 τ 6 Γϑ, ἔγοπι  οτ ἜΧΔΙΏΡ 68 ΔΓΘ 
Ῥτγτοάυσοα Ὀγ Κτοῦβ, Κγρᾷο, δηά ὙΥ εἴβ. 

68. ἔγραψε, λέγων, 1. 8. ἐτργεδϑἰΉς, οἵ ἦδ εὐγοίο ἱπ 
ἐδεδε ιτυογδ. δὸ 42: δερρ. 10, 6. 208. Αῃΐ. 11, 8. δι 
18, 4. εἰϊεά Ὀγ Κγρκε δηὰ Κυθθβ. 
εὐ θ4, ἀνεώχθη ὃξ τὸ στόμα---καὶ ἡ γλώσσα αὐτοῦ. 
ὝδποΓγα 18 ἤθτα 80Π16 ΓΓΟΡΊΪΑΓΠΥ οἵ σοηδβίγιςίοη, 
σἢ Ἀδρἢοὶ δηα οἰ οΓ8 σοῖο (9 οῃϑ οἵ {[Ἰ056 ἸΔ]Ἰοῖ5 
ταὶ 1η {Π6 θΘβί ψυγίξογβ, ὈὉῪ ψ ΠΟ ἃ ν ΙΓ |5 Ἰοϊηοά 
(0 ἔιῦο Ὠοι8 οὗ σορτιαῖθ 56ῆδο, [ο 0Π6 ΟἡΪγ οἵ ν] ! ἢ 
ἐς 15 ῥγσροῦνἷψ Δρρί:σαῦίθ, ὅο Ἠοηι. σῖτον καὶ οἶνον 
ἐδόντες". αηὰ (τ. 8, 2. Γαλὰ ὑμᾶς ἐπότισα καὶ οὐ βρώμα. 
δο ἰ8ὸ Ζἔβοῃν!. Ῥγοπὶ. 4]. οὔτε Φωνὴν, οὔτε μορφὴν 
βροτῶν ὄψει. ὑπ: ΖἜη. 7, 444. Βα6βι465, (ῃ6 ψογὰ 
ἀνϑίγεσθαι ΤΑΔΥ ΜΟΤῪ Ὑ160}1 6 ΔΡΡΙ16α ἴο ϑ9οὐξης 7γοο (ἢ ς 
τοῆραθ. 708, (48 1)6 ΕΠ ΟΟΓ οὔβογνοβ,) ϑορἤοοΐοβ δηά 
ἹΓΠοπι βϑιϊι8 Βρθὰκ οὗ (6 ἰοηρια θοΐηρ δημέ, ἀπά οὗ 
186 ἀουν οὔ {6 ἰοησιι6. Νον 8: τον ἘΠ6Γ6 18 ὯΟ ΤΊΟΓΘ 
ἐΠΡΓΟΡΓΙΘΙΥ ἴῃ βροακίηρ οὗ {Π6 ἰοησιιθ Ὀθοὶηρ ορεποί. 
Μοιϑονογ, {π6 Ηδ. ΠΡ, ἴο ν ῃϊοἢ ἀνοίγειν ΔΏΒΥΘΓΒ, 
ποΐ οΠΪγ βἰρηϊῆθβ ἴο ρθη, Ὀυΐ (ο ἔροδο, ἃ8 ἴῃ θη. 24, 
82. 15. ὅ, 27. ὅ6.6 (6 ποΐα οἡ Μαγκ 7,84. Τα ρο- 
πἶὰ8 οὗἉ πιοάδγη ἰδῃριᾶρο5 4068 ἢοΐ ᾿ηἀροα δάμη (ἢϊ8 
ἴοι. ͵α τδγΥ, ἰποιοίογθ, ὑγαηϑδίθ, “" δηα Πηπ|6- 
εἰϊαίοίγ 8 πηλουτῇ 9 Οροηθά, πα ἢϊ8 ἰοηραο ἰοοβειὶ.᾿" 
ϑοιη6 πιοάργῃ (ὑοηηπηρηίδίοτβ δἰἰγιθυξο Ὀοτ ἢ {Π6 085 
δΔηά {ἰἸ6 ΓΕσον ΤΥ οὔ {πὸ δου οἵ βρθεοοῖὶν ἴο παϊωγαὶ 
ςδ.868. [{ νγ͵β ΟΥΙΡΊΠΔΙΪΥ, {ΠῸῪ (Ὠϊηκ, ργοάισρα Ὀγ 
{τἰρι, δηὰ τοπηονθαὰ ὈΥ ἀρ!αίίοη οὗὨ πη δγ βίης, 
του δῃχί θυ ἴο ἢδνα {16 οἢ]α παπηοὰ Ψοπη ; δηὰ {μγ΄ 
οἰΐθ, 45 ϑι πη] οχϑιηρίοβ οὗ γοοονογοὰ ἸΥΣΜΑ ἔτοπη 
ἀρ αἰοη, Α. 6ε}}]. δ, θ. (οῃ {ἢ 80ῃ ὙΟΘΒ08) ; 
Δα]. Μασ. ὅ, 4. 1, 8. 884. Τ7ι}5, ἴῃ ο486 οὗ λδηιὶ- 
»ίοχ, οὐ Ὀθίηρ' ἐξα ἀογΜρὸς 58. ([ δάτῃ1}) ροβϑβιΪθ, 
Βαΐ Λέγο 1ῃ6 ρῥγιποὶρία 18 ᾿παρρ] σα Ὁ} ; 5[ης66, ΟΠ. 
το σορίοχῆ, λϊ ᾿ηδη 65. Ὺ ἀρρθαγβ, [Πδἱ {Π| σαἰδῃ εν 



5Τ. ΓΌΚΕ, ΟΗΑΡ.1.. . 107 

43 Ἰυ]οἴα], δῇ 4 ριυηϑ!ηθης [ῸΓ 8 ἱπογ ΠΥ. 
Ιὴ {Π6 ΤΟΙΊΠΘΙ σᾶ856 τῆ Γ6 18 ΒΌΓΘΙΥ ΠΟ 5: Π|1 Ἀγ 1ν 06“. 

. ἔψαοη ἴἢ6 Ρ]41}) Πατεδοη οὗὨ [16 Δρρδαάγάπος οἵἱ (ἢ]5 
ΔΏΡΕΙ, ἃηα τἢοξβ6 ρᾶββᾶρθβὲ οὗ ἴῃἢ6 Οἰά Ταβίβδιηθηϊ. 
ὙΠΘΓΟ ῬὮΓΘΠΒΥ, ΟΓ ΡΘϑ. 6 η66, ἅΓ6 ἰογιηθά Οοα᾽ς ἀη- 
δεῖς. ἤει τες τπο86 ΠΟ τηϑ]ηίδίη 5 ἢ δῇ Ορ᾿ πΠΙοη᾿ 
τηυϑύ 06 σοι ρο! δα ἴο γαβογί ἴο (6 ἐἰδβροῦαΐε ἢγρο- 
{π65818, οΟὗἨ Βιρροβίπρ {πΠ6 ψῇοἷα παγγδίϊοη οὗ (ἢ158 8ῃ- 
βεῖὶῖς ᾿πίθιροβιιοη ἃ το γα πιψέϊ ((Παΐ 18 0 88, δἤς- 
10), ὁγ, ἂὖ 1θαϑί, ἃ8 ΟἿΪΥ ΟΟΟΌΓΓΙΗΡ ἴῃ ἃ ἀγοδῆι οὗ 

. ἔγδησο, ΝὨΙοἢ ψνουά θ6 δχίγθιη θῖν Πδυβὴ δῃεὶ ἨΠ8ι-. 
τῃοτβθά. 

. 65, φόβος. Ἐοβοηιηι 6 Υ δηα Κιυϊηοσὶ αη16 ἰῃ 6Χ- 
Ρἰδιηἴηρ αἀπιὶγαζίο, πὰ {Π6 }σοπιραγα [ἢ6 ΗΘ. ὝΠΡ.- 
ἈΑΠα 80 Ευςῃγπυ8 Ἔχρἰδιη8 φόβος, ἐκ τοῦ θαύματος." 
Οἰογίδιηϊγ, ε86 ἀγα σορηαίθ δβδοίοηβ, Ὀι ϑαςἢ δὴ ἰη-" 
τεγργοίδιοη πη] 50 Π 4] Υ ἸΟυγ ΓΒ (6 5βθῆβ6. 1 ψουϊά 
Γοργοῖ αἴῦὸ; ΟΥ ΡΟΓΠΆΡ8 ΜΘ 1ὯΔΥῪ τπηἰΐο δοέθ. [Ἱ|, δί, 
Ιϑϑῖ, ἀδοποίθβϑ ἃ ηιϊχίμγο οὗ αιτσὸ ἀῃα τυοπάον, αϑοο- 
{1008 ΨὨισἢ τηϊρῇϊ νν6}} Ὀ6 Ἔχοῖῖοα, ἔγοηι Π6 γεδέογ-. 
παΐμγαὶ οἰτουϊηδίδηςο8 σοηηροίρα ΨΚ ἢ 6 σΒ οἷο δίς 
ϊγ. 1 θπηὰ ὈΥ Εἰτμνηαίιβ, (πδι 1 -τγᾶ8 τη 846 4 80. 
Ἶδοοῖ οὗ δπαυΐγυ διηοηρ {6 δηοίθης (οπιηθηϊδίοσβ,. 
ΨὮΥ ΖΔο Αγ 14 ποΐ γοοονοῦ (Π6 [6 ΠΥ οὗ βρθθοῖὶ 
ΜΠδη (6 ὈΟΥ ννὰβ8 ὄογη, ταῖθοσ [ἢδὴ ψἤθῃ 6 τγᾶϑ 
παπιοά, Τὸ [818 Ἐλιἤγι. σῖνοϑ 0 88 |8(Δ 0. ΟἿ 8δη- 
δὲ. [νου]ὰ βιρραβῖ, {Π80 {{}19 ΘΘΓΘΙΠΊΟΠΥ 566Π18 ἴοΟ᾽ 
ἢᾶνα θδθη ἐποιρῇϊ ΠΘΌΟΘΒθΑΓΥ, 1ἢη ΟΥάΘΥ (0 σοιῃρίοῖα 
1π6 ψιοΐα οὔ {||ὸ ἰγαηβδοίίοη. ΠῸ 

. 66, ἔθεντο---ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτῶν. ὅθε 5. 12, 11]. 
Ώ λη. 1, 8. Μαίδοἢς. 1, 1. 4, 2. (αί}}. 65. Ἑδοϊῖο, οὐ ᾽ 
τη δ οσὶ {{0᾽1 σοηβιϊᾶ τηρηΐθ Ηδς νρεδηΐ πηδηάαίϑ. 
11: 21, 14. Αςἰβ δ, 4. Ασρ. 2, 16. Μαίαςῇ. 2, 2. 2υ- 
ἄπ. 11. 10. ΝΊΓρ. Εοὶ. 8, δ4. ϑδηβιθιι5 ἤδδο 118, Γ65 
᾿68ῖ ΠΟ ρᾶγνϑ,; ΓΕροηδ8. Ἐ58]. 422, 25. 47, 7. 47,1.11. 

ς (δ οἰβέδι η.) 1 δάά, Ψῖγρ. Αδη. 1, 47. Μαῆεσι. αἱτὰ 
τιθηΐα γοροβίιιπη. Κυϊηοοὶ σομηρᾶτοβ Ηοιῃ. Οά. α. 
861. μῦθον ἐντίθεσθαι θυμῶώ. ΤὭθη τι 18 ἴο ῦ6 τπηάογ- 
βίοοα 8ἃ8 βρόκϑῆ ν "ἢ Δϊηϊγδιίοη ; (β ἃ. ψῆδι ἃ Γα- 
ἸΠΔΓΚΑΌ]6 Ρ618011 Μ}}}} 1}}}18 θΟῪ Ὀδοοιῃ6, ἰῃ ΠΟΒΘ νΟΙῪ 
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υἱτ} Ὀίνππα Ῥγονιάθποθ [88 80 τηδηϊ θυ ν ονὶποθά" 
1159 10 [ΘΓΡΟΒΙ ΟΠ. 

. 67. προεφήτευσε. Οη (6 νᾶγίουβ 5 ἘΠ σα ΟΠ οὗ 
{π|9 ψνοτγα, 1 τηυϑὲ τοΐδγ {Π6 γρδήργ ἴο (6 ᾿Ἰοαγῃρᾶ Απ- 
ποίδι!οηϑ οἵ Ὠτγ. Ηδιηπιοηα δὰ Ὧγ. ΥΒΙΓΌΥ οἡ {{|18 
Ῥαβδᾶβθ. Μδηγν Ἴσοϊηηθηίδίογβ, ἃ8 Βοβθητῃ. ἤθγα ἰη- 

γοί {π6 ψογά, τηϑάϊταγὶ σαγηθη, σοἰθῦσγαγε ἰδ 65 
δὲ σδγηλϊηθ. Απά  εἴ8. δάπηιῖβ {πὶ {πΠ6 ἔθει ργο- 
»ἠοί, ἰὶΒ ΔΡΡ]|ΙΘά ἰο οὔθ ψῆο Ὀγθακβ ἔοσίῃ 1ηΐο [ἢ 6 
ΡΓΔ1565 οὗ (ἀὐοά Ὀγ ἀϊνίηθ 1πϑρίγαίίοῃ, γϑῖ ἢ {108 1τἴ 
ΤΌΔΥ ἴδγα γοίδίη 1[5 »γΟΡΟΥ βρη !Πσδίου, βίης ΖδοθδΓγδ8 
τϑάϊοιβ ννῆδί ἢδα θδθη ἀϊνίηοὶν γονϑαϊβὰ ἴο ἢΐμ. 50 
ἢ1]|ο. Φ, 178. 1. (ἰδημςσοιπ τ Γ5 ΓΟΝΙΥΙ τοῦτ᾽ ἐστι τῆς 

κατ’ ενθουσιασμὸν προφητείας Μωύσέως ἀρχὴ καὶ 
προοίμκιον. ἸΚυΐϊη. {π|η 8 10 σογίδίη, {πᾶ Ζασ Για5 ἀἸὰ 
ηοΐ ΡΙΟΠοῦηΟοΒ {ἢ 58 Ὠγπιη ᾿πηπ) 6] Δίου Οοἡ ΓΟ σονοτηρ' 
ἢ15 Βρθϑοὶ), δηἀ ἠδ ηρ ἴἢ6 οἢΠ4, θα σοιηροβοα δηὰ 
σοι οι 11 ο Ψτιηρ;, αὖ. ἃ ἰαέεν' ρετοᾶ. Βΐ [ἢ 18 
96 8618 ΑὈἶ6 σγαξὶδ ἀϊοέμηι, πα ἢοΐ οἷν ὠπσιρροτέεαά 
ὃν ἔλο οοπέουίΐ, Ὀαΐϊ αἱ νατίδησο ἢ} δὲ 1{ δι σααίδ. 

. 68. Ζδ0ἢ. ἀθβογῖθ68 {πΠ6 Μᾳβ5814}}, 85. Κίηρ οὐ {6 
σον ; ίογ [0 ἢδά ποί γεῖ Ὀδθη γανθαϊθα ἴο ᾿ἶαὶ [δὲ 
(ς Ὀεποῆϊβ οὐ {π6 Μεβϑιδῃ ψου]Ἱά δ6 ᾿πιραγίοα ἴο αὐ 
καέϊοϑ. Ἠδησα ἢ6 6815 πὶ (Π6 αοα οὗ 7γαοί, " 
τί Ππουΐ πιακΚίηρ, ΔΠΥ πηοηίοῃ οἵ ἐλθ παΐξΐοηδ. ΤἢΘ 
ἰδηρυδρα 8668 δοσομηηοάείοα ἴο {116 ορίπίοη ψῃοἢ 
ἘΠ6 76 88} πδίιοη {ἤθη φδηϊογίαϊηθά, ψνῆο οτα {ἢ 6 
Ἀγ 681 ἔτοια {Π1ηΚιπηρ (παι (Π6 ἵανουγ οὗ οἀ, νοι!]ά, 
θγ {Π6 πηράϊμπι οὗ [6 Μαβϑίδι, ὕ6 ὄονϑγ πηδηϊοϑιοα 
ὁ ἴῃς ΨὨῃοΐα πυπτδη γᾶςοθ. ( οἱβ.) Πὶ τῆδυ 6 δϑικβά 
Ψ ἢν {π6 ΔΙΙΠΙΡ ΠΥ 15 ο4]|}ςα δα οἵ [8:86] δηΐγ, ἤδη 
1.16 18 (οά ποῖ οΟὨΪγΥ οὗ {Π6 18Γ86]1{65, θεῖ οὗὨ 8}} τηδῃ, 
88 ἰσεϊηρ [ἢ ογοδίογ οὐ 4112 Τὸ ψ] οι τᾶν Ὀ6 8η- 
5, νοΓοΩ, [Πδ0 ἢ6 ννἃ8 {πΠ6 Οοά οὗ αἰ πϑη, ΜΠ οί Πμον [ΔΘ Ὺ 
ψοιϊα οΥ ποΐ : δι ΟΥΠ6 ὑδιυς οπῖν ὈΥ ἔγθθ ψν}}} δηὰ 
Κηον]οάρσο. (Ἐπί γη.) 

. 69. ἤγειρε κέρας σωτηρίας. Οἡ {18 ψοτγὰ 1 τοίοῦ 
{π6 τοδάδθγ ἴο τί ἰδαγηθα δηηοίδοηβ οὗ Ηδαιπιοπα 
Δηα ΠΟΥ, δηὰ 1 800] οἱη εἶα (ΟΠ στντηρ; Π0|8ἰταξ!οιθ 
αὐ Υεῖ5. “4 ΠΟΡΉ 15 ἃ βντῶῦο] οἵ ρονθὺ δηὰ ῥΓΠΟΙ- 
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ραΐγ. Ἦροεγ. (γι. 8, 41. Αὐάΐβ οοσγηθα ρδυροτὶ 
Ῥοϑί [6 ἢθο ᾿γδίοβ. ἐγθιηθητὶ ΓΟρῚ ΠῚ ἈρΡ6 68 ΠΘα16 ΤᾺ }]1- 
ἴπΔ| Γη8. Εροά. 6. (ἀνα ᾶνθ, Ὠδιηαι6 ἑῃ τηδῖοβ 
ΔΘΡΟΓΓΙΠΠι5 ρεγαία. 1010 σΟΤΏι8. ϑδηο Δ ΠΟΏ ἈΡ. 
Ἐμ860. Ρ. 1.10. Ἠ ὃς ἀστάρτη ἐπέθηκε τῇ΄ ἰδίᾳ κεφαχῇ 
βασιλείας παράσημον κεφαλὴν ταύρου. «ΟἸίη. ἢ, 67,1. 
Οὐογπῦδ δ6}}} νοσαπίαν ἄπσο8 Ὀ6111. Ταγράπι]. 88 πη. 
9, 10. δπὰ «6γοη. 48, ὁ, 95. Ζαοἢ. 1, 18. ΙΒ. 189, 18. 
Οογπιᾶ νου γορηὰ οἱ ἀοιδῇ σηθίη. Ασῃπηοί. 88, 
τὰ γὰρ κέρατα τοῖς ἀξιώμασιν ἀναλογίδονται. Ον!ά. 
Μεοίβω. 8, 882. Ατθηΐ τοἦο ἀπ Χ νὶτθβ ἰῇ σογηϊᾶ 
β.1η0. γ]ογυ5 Μ. Υ. 6. ἀε ἀδημοῖο ΟἸΡΡο. πδηηηι16 
2η ΠΑΡΙ(6 6].8 βίο νϑὶς σογηυᾶ ΘΠ] οΓβογαηΐ, γο- 
ΒΡΟΠΒιΠΊ6Ὲ16 Θβί, γαρθηι ΘΙ [ΌΓΘ, 8 ἰῃ ὑγΓῦδπὶ ΓΟνΘΓ- 
εἰδδοί. 1)8η. 7, 6. 8, 8. Ον!α. Μροίδπι. 15, δ66. 5ιια 
ἤππηηθα οὐπὶ νἱ αὶ ΟἸρΡΡυβ ἰῇ υπαᾶ (οΓημᾶ --- Θυἱά 
8101 ϑ!|σηιῆοθηΐ, ἰγορί ἀδηα σοηϑ}}} οχίᾶ --- Ηοχ, αἱ, 
ὁ ϑᾶἶνθ : (101 δηῖπη {{01, ΟἸΡΡΘ, ἰυἰβαὰθ Ηἰς Ἰοοσυβ οἱ 
Ταιὶα ραγοιαμῦ σογηθι18 ᾶΓοθ8. ““ ΒΥ ΛΟΥΉ (8 γ8 Ει- 
{πγτηῖ.8,) τηιδί ἤογο Ὀ6 υπάοτγϑίοοα ἀίηράοηι ; Ὀδοδυ86 
Κίηρθ ψαγθ δηοϊηίθα πα ῥρτγοοϊαϊπηιθσα. Οὖ᾽ 1ζ τῇδ 
80} μόνο... ΕῸΣ 841} Πογπθα δηϊπηαΐβ ἤᾶνα (Ποῦ 
ϑίγθηρίῃ ἴῃ {πρὶ ἘΟΓΏ8." δὸ εαἷβο ΤΠοορἢγ]δοί. 
ϑΟνΘΓΑΪ ΟΡΙΠΙΟΏΒ, ἸΠΔΏΥ ν γν Δὐϑυτγά, ἀγα ἀοίδ] θα ἴῃ 
ὟΥΟΪΓ δηὰ Κοροθογ; (6 το] ον ηρ οὔ 68, ψὨΐοἢ ΔΣΘ 
ΏΟΓΟ ῬΓοῦδΌΪ6, ἃσο βἰαίθά ἴῃ ἤοβ. δηή Κυϊηοοῖ. 
ΕἸἰγϑῖ, ὧδει οἵ Νοβββαϊζ, [ἢ ἢ18 δδογαγ. δογιρίμγ, Ρ. 81. 
86η4. ὙΠῸ τηδίηίδίηβ {πα΄ κέρας σωτηρίας, {Κ6 {ἢ6 
ΗΘ6Ρ. » ΤΡ 1π.1 ὅδπι. δηὰ 8. 2. Ἂς: 15 β8α οἵ ἃ [νε]- 
τοῦ, ψῃϊοῦ Δοτα8 βαΐείγ, Ὀγ ἀοίδησίϊηρ (6 Ποδά, 80 
εὔδι {πο γ6 πᾶν Ὀ6 ΠΟΙΠΙηρ' ἴο δα ἔγοπι {Π6 βἴγοκϑϑ οὗ 
{6 Θῆθιηυ. Απηοηρ 6 Αποϊθηΐβ (8ϑαυ8 Νοδβοίί,) 
ῬΏΔΩΥ [Δϑιθηθα λογηϑ ἐο ἐπεὶ» ἠφίπιθέδ, οἰἢογ (ἢδὲ (ΠΟΥ 
ΒΙΡΉ 5ΈΓΚ6 ὕΘΥΓΟΥ 0 1116 ΘΠΘΙΩΥ (886 Π) 1οα. 8ι|ς. ὅ, 
80. Τ΄. 1. Ρ. 868. δῃὰ γ65856],} οὐ {ηδὲ (ἢ6 σϑῆρσα]β 
ῃὶρῃι 6 ἀἰβεπηριη 56 ἃ [Π6 τηοΓα θαϑιν. (5866 ΡΙαἴάγοῇ, 
ἴη. Ργγῖθο ΟργΡ. Τ᾿. 1. Ρ. 884. Β.) ΑΙ5ο, 1λαν!ά, (5. 60, 
9. δὲ 108, 9.) οαἰϊα (6 Ἐρἢγα 65 ΟΝ ΠΩ, ἐδ 
ϑέγοηρίἑ οΓ πιῖν ἤδαά, ἀπὰ “ἤθη ΚΡ 15 4180 βροίκεῃ οἵ 
ϑέγοηρίὮ, εἰγοτο 18 ἃ ργϑαῖ Β: ΔΓ] Ὑ δίψα {{|8 δηά 
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{πὸ οὐδοῦ ψοτὰ Ὁ ; θεβἰ468 {86 πογὰ »", ψ δῖοι 
οσσυτΓβ ἰη "5. 18, 8. δηῃᾷ [8. ὅ9, 17. 15 Ἰοϊηοαὰ ν τ 
λείμιεέ. δο Ἐρἢ. 6, 17. Τλαν ἃ ς4115 (86 ΑἸαν σιν ἢ] 
γοοΐ, διωίυσανῖ, ἐοιυςν, δἠϊοϊά, τοτῖβ ἀογνοα ἴτοπι 
ὩΠΑτῪ ΔΠλιγβ, δπὰ ἐπ6 σοπίοχί γοαυΐγεβ (ο ὕὉὈ6᾽ 
[Κ6η 1 (Π6 βᾶπ|6 τη ΠΠ ΆΓῪ βἰσηϊβοδοη. Αἀπά {686 
86 τηοϑί 5: {40]6 ἰο ΖΑΟἢγ88᾽8 Πγαϊη, οἡ δοσουηΐ οὗ 
νη δί 6 σοδα [ἢ νϑῖγ. 71. (Νοββεὶῖ.) Τὸ {818 11 18 τὸ - 
ἰδὲς ὈΥ Ἐοβθηιι δῖ Ἰυπίον, ἰη 8. δοῃο!α οἡ 58. 

. 6. (ν}ῆο ἔογα Ἔχρ]δῖηβ ΚΓ ἔγοιῃ (6 Αὐδῦϊο υεγέθα 
φιοη 5,} (μι 1 σδηηοῦ Ὀ6 ρίονοα ΌΥ δηγν, Δρροϑβιίβθ 
ΘΧΔΙΏΡ[69, (δὲ Πα πηο 8 οὗ [ῃδι Κη, ογῃδιηοπίθα ν ἢ 
Οὐ οϑι8 ΟΥ Πογῃ8, γα ἴῃ 086 δΔιηοηρ (ἢ6 Ηδρτγονϑ, δὰ 
(ἢαἰ [ἢ686 ογαϑί8 ψογα [λβίθηδα (0 {Ππ6πὶ ὈῪ τ6 Απ- 
ςἰθηΐδ8, ποΐ 80 τυσἢ ἔοΓ {ἢ6 8388Κ6 οὗἨ ἀρίδῃςορ, ἃ8 ογῃηδ- 
τηρηῦ; δηὰ {Πδὲι (ἤδγα 18 δοηθ ἢαγϑ 685, (Ὁ Πδίθ νοῦ 
ΝΝΟΕ 8861} ἸΏΔῪ 88 Υ (0 [ἢ 8 σοπίγαγυ,) ἰῃ )οἰπίηρ ἐπ 6 ψγογὰβ 
ἐγέιρειν κέρας. ΕἸΒΟΠΟΣ ἢ88 ρυγβι θα ΔΏΟΙΠΘΓ σου Γϑ6, )πά 
Θχρί δίῃ ἴΠ6 ψογὰβ οὗ {{||83 ραββᾶσα [ἢ.8: ““ σοησράεέ 
ΠΟ 5 βαγναίογριῃ, διισίογθπι οἵ ργεϑι τη} 541018 Πο- 
τηϊηπα. Ηξβ 18 οἵ ορίπίοῃ ἰδὲ κέρας σωτηρίας βἰρῃηϊ- 
ἢ68 αἴτιος σωτηρίας, δῖησ6 ἴῃ νοΓ. 71. ἴπαγο ἔὈΪ]οΥνΒ 
σωτηρία, ἱ. 6. σωτήρ. ὙΠ ἢ τοραγβ8 (Π6 πιείδρῃοῦ 
49 ἀογινθα ἔτοηχ (6 ἔουτ λογηδ οὗ (Π6 αἰζασ, νηοῦ 
Ψ6Γ6 διηοηρ ἰΠ6 Η δ τον, ἃ5 [6 αγὸ δῃὰ "οἱ διηοηρ 
1π6 Οτοοκ8 δηὰ Βουδηβ, ἢ ]Οἢ Το ρ]4ς68 οἵ τοίσα 
(0 5810} 18 η}8 ; {Π18 Ορ᾿η!οη ν)88 ἰΟσ ΘΥ]ν τηδ πίαϊηθα 
ὈΥῚ Βευηίηρ, (ἴῃ ἃ 1)ιβϑογίδιίοη οἡ {(ἢ6 βιιῦ)]θςΐ,) ὈΥ͂ 
Ζεηβίι5, αστπηοσ, Ηδγοηθυτγρ, ὅτο. ; 1{ βθθ 5 ον ον Γ 
ἴο ἢδνα {π||6 ργοῦθδθΙ ΠΥ, δηὰ 18. 7080}}7 τγο)θοϊοα ὈγῪ 
Κυΐϊηοοὶ. Τῆιθ ορί!οη5 οὗ Εαββεῖ, [ρ6, Ὧπα Ηοῃ!- 
Ῥεῖρ, 88 ἀδίδη θα ὈὉγ ὑοΙ , πχοῦῖ 6Π6 δἰιθηςίοη. [ὲ 
15. ΜῸ]|1 οὐβεογνθὰ "γ Κοροίμθογ, {πὶ δἰαιοϑέ 81} σοιῃ- 
τηθηςδίουβ ἄρτθα τη {ΠΠηΚΊηρ (πα΄ ὈΥ κ᾿ σ. 18 ἀσδβὶρ- 
ῃαιο (ἢ τς [ἢ 6 δανίουτ, Ποιρ ἢ ν᾿ μδ΄ 5656, ῃὰ ἔος 
νας σδι186 ἢ6 15 50 (ογηθά, (Π6Υ αἀἴδαρτθθ. 811} 1 ἀο 
ἢοΐ ῬΘΊσοῖνα ΔΏΥ τηδλίογια! αἰ νΟΓΒΙ (168 ; 80ΠῚ6 Ἰηΐ6Γ- 
Ρτγοιίηρ ἰξ βέγθηρστῃ δηἀ ρόνοσ, οἴ 68 ἀἰρσηϊν ; ϑοβο- 
οἰίρ. σίογν, δὰ Εν], τη ἃ Ὠ᾿ββεγίδιοη οἡ (18 80}- 
Ἶ6οῖ, β6θ18 (0 16 8}} ; ἃ5 ““ ΞίΓΘ Ηρ, ἑογἐπ46, αἱρ- 
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Ὠΐ, ρίονυ, 16} 1ογ, δηὰ ἀθυπάδησα ;᾿ δηὰ οθοδδγ 
{ἢι18 51 0}8 ὉΡ 8 την δθο πὴ Ἔχργοβϑϑα ἴῃ {18 ρἢγββϑ. 
«« (Ὠγιϑι 19 οδ]] θα 16 ἴοτῃ οὗ βαϊναίίοη, οὐ δοςσοιυηΐς οὗ 
{Ππ6 δηλ πθηΐ 84 τουδὶ τηδ] δίῃ, βόνοσ, δπὰ ἔογάᾶο, 
ὃν ψἢϊοὶι πα ἢδ8 ργοβίγαιθα 4}} {πΠ6 βρ  γιΐιιαὶ Θ ἢ 6 Π1168 
οἵ δῆ, οὔ δοοοιυηῖ οὗ {π6 σοιηρίοιϊα βαϊναϊίοη ἐηά 
Θχαυϊϑέθ [6] οἱ τ ΠΙΟἢ μα 1148 ἴἢι18 Ὀγουρῇς (Π6Π|, 
ἤπα! ν οἡ δοσοουηΐ οὗ {ἢ τοί ρα ψῃϊοἢ Πο δβογαβ ἴο 
1η6 ψτγοιοῃοὰ δπὰ (ἢ6 ΒΡ] ,4η1. ΑἸΘΓ 411}, 1 ἄρτβα 
ἢ Κυϊηοεῖ, ᾿η Ργθίθγγιηρ [Π6 σομηπΊοη ᾿πίογργοίδ- 
τίοη, δηά {ῃ4ὲ δάἀορίεαἀ ὈΥ πιοϑὲ σοιηπιοηΐζδίογβ, 8ῃ- 
οσἴθηΐ δηά τηοάθγη. πὸ ᾿τδρθ ἤθγΘ οι ρ οΥΘα, 18 
[Δ Κοὴ ἔτοπι Ὠογηθα δῃ1π)8138, νοβο ϑβϑἰγοηρίῇῃ 18 1ἢ 
{Πποῖγ Πογηβ, δῃὰ ΟΥ̓ ψὨιοἢ πο Ὺ σοροὶ 48881:Δη18. [ἴ{ 
15 0η6 οὗ {ἢ6 ὨυπΊΘΓΟΙΙΒ ἱπηᾶρθϑ ἴῃ δογιρίυγο, ἀδγινοά 
ἔγοτῃ δρτιου τυ γα] Δ ΔΓ, ΟΥ τυγὰὶ θοοηογ. Τῆυδ 
[86 λογη σΘΏΘΓΑΙΥ ἰοϑἰρηδίοα δέγοηρσίἑ. ὅ66 5. 80, 
18. 1.8, 14. δ΄᾽ςγ. 47, δ. 8. 75, δ. 76Γ. 48, 25. Γγοη. 
4, 8 δῃὰ 17. ΕΖ. 20,41. [{ ψγἃ8 ἃ δυπιδοί οὗ ρονοῦ. 
50 ΤὭΏΘΟΡὮΥΪ. πὶ ἰος. ὅ661 ὅδ. 92, 10. δῆ. 7, 7: 
δηα 420. 20, 8. ὅ, 6. ἀπά Θβρφοοία!γΥ 8. 18, 8. ψῃιοὶὶ 
ΤΊΔΠΥ͂ σΟμ ΠΠΘηζΔ[ΟΓΒβ ΒΌΡΡρΟΒ6 Ζδοϊδγα8 ἢδα Θβρθοί αν 
ἴῃ νον. [.δηὴ ΠΟ ἜΝΘΓ ΠΟ] 64 ἴο {πη (ἢ Ζι:- ἡ 
ὨΪ05, 1 [118 ῬΆγ4|16114, Μιςἢ 8615, δηα Κυΐϊποοὶ,) (ἢδὲ 
6 ΓΘ 15 8ὴ δ᾽ υ5᾽οη ἰο Β5. 182. 16, 17. νοῦ δῖα 
δη οβεπαι. {δ 1ηΚ 8 σοπηροβθα δ 6 {ἰπ|6 οὗ {Π6 
βοϊθίηη ἀβαϊοδίϊοη οὗ δοϊοπιοη᾿ β ἰδ ρ0]6. ὅδε Ἐοβθηϊῃ. 
“ἢ ἰος. (Οὐἰγίδιηϊυ (ἢ6 ἔνγο ρᾶϑβϑαρθβ Ῥθᾶγ ἃ δίγοῃρ Γ6- 
βϑιηρίδησα ἴο δδοῇ οἶμεσ. δίῃοε {που ῖοσ (βᾶγβ 
Κιυιϊποεὶ,) κέρας ἰΒ Δῃ ᾿πηᾶρα οὗ βίγθηρῃ! δηἀ ρόνοσ, 
ἐϑρβοΐδ!ν τογαὶ ροῦγοῦ : 51Π66 11 18 80 [Δ ΚΘ 1π {Π6 
δῦονε ῥβαΐπι, ψῃϊοῖ Ζασῇδγίβ νΘΓῪ ΡγοραὈὶν πὰ 1η. 
ΥἹΟΥ͂, ; 8:66 Δ ἱπΊαζα 18 ΒεσῈ γερο, ἀογῖνοα ἔγοπι 
[ἸἨΔΓΥ ΔΠΆ1Γ8 ; ([γ ἴῃ νον. 71, 74. {Π6 6 18. τη θη θα 
τηδάα οὔΠ6 ΘὨ 6 πΠ}168 οὗἁ {Π6 Ρβορὶθ) βίπεθ [ἢ6 9698, ἰπ 
16 ἂρ οἵ Ζδοδμιαγίαϑθ, Ἔβχρθοίθα ἰδὲ {π6 “Μεδειαλ 
ΨΟΘΙα ϑυθάπο {86 1} ΘῃΘΠ168----ὖμέ ἐλθ διδ)οοΐ ο ἐὴε 
»νγεϑεηΐ ραδδαρο, ἴ6 [6 ᾿η͵ε55αἢ. ὙΜ6 τᾶν τπογοίογα 
ὑ6. νατγαπίοα ἴῃ δχρ διηΐηρ 1{, "6 Μ1}} γαῖβα Ὁπ0Ρ δηά 
βαεϑίου ὈρΡΟῚ ὺ8 ἃ ΡΟΜΟΓΗ͂ΙΪ πο Ππάγο, ᾿ ΠΟ 8.14}} Ἔχογὶ 
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ἢ π186} ἴον οὰν Βθσι Υ δηὰ ψνο] γο." [ὁ ἰδ {Π8 ἃ 
οδέῖοδὶ οχργθϑβίοῃ ἴὸσ βασιλέα σωτῆρα. ἢ νοῦ 
εἴρω, 15 οἰξδη 50 ι.864 ἴῃ {π6 δαρί. ΤῊ]5 ἴδγτῃ (βᾶν5 

ΝΝοββεὶί,) νγὰβ ἃρρ!!δἀ ἰο αοά, Ὀγ {6 ΗΠ ΘῦγονΒ, βίποθ 
[6 σαϊβεὰ ὕρ σωτῆρας (ὁ ἀοίδπα οΥ Βοί(|6 (ἢ δίδίθ, 
ν (Παῖὶν πὶβάοηι οὐ (μοὶγ νϑίουγ; δηα {ῃογθίογα [0 18 
ματι ου ΓΙ ἀρρ] 4} ]6 ἴο βεμάϊηρ {π6 Μεββίδῇ. 
’ 70, ἀπ’ αἰώνος. Α ἴοττηυϊα πηρογίησ, 9Ὸμι ἐδδ 
φιοσέ αποϊθηξ ἐΐηιθ5, οἵ ψ ὨΙΟἢ. ΟΧΘΙ 0168 ἀΓ6 ργοαπόθά 
ἥτοιι 909. Β6]]. ρῥγοεῖ, 706. Τ)1οἅ. ϑιῖς. 17. Αςί88, 21. 
Φ4., 30. 19, 84. Πίορ. [,. 4, 60. Ηο5ϊοα. ΤὭρορ. 600. 
Τιοηρίη. 84. ὅοη. 6, 4. Ῥκρα]. 25, θ. δίγ. 86, 15, 16. 
ΧΙρ ΗΠ πη. Νόγοη, 1104, 8516.11, 124. Τῆθ Ὀεβὶ (68- 
5108] ὙΓΠΕΙΒ, πον ν γ, ργοίθι (ῃ6 ἴοσῖη ἀπ᾿ ἀρχῆς ἴῃ 
εἰη18 86η586, οὗ ψηϊοἢ Θχαπίρίθϑ Δ Ὀ6 βθθη :ῃ. (Π6 
ποία οἡ Ναί. 10, 8. [1 458θηΐ ἴο ἑλοεεθεῖςε. ΕἸΒΟΠΟΣσ, 
Κυϊηοοὶ, δηὰ οἵ ογβ, {πὲ 118 νΘγ86 15 ἴο Ὀ6 πο] θα 
1 ἃ ΡΑΓΘΏΓ 6818. 

.. 71. σωτηρίαν ἴον σωτῆρα, 88 ἿὮ “οἢ. 4, 22. 80 
λύτρωσις 8 ἴῸΥ λυτρωτὴς, ἴῃ Γ[Κ6 92, 88. παράκλησις 
ἔοτ παράκλητος, ἴῃ ὦ, 25. "Γαδ ἰδέΐον πῃοίθοῦ. οἵ (ἢ6 
δθηίθηςσ 6 ΘΧΘΟΙΥ σΟΓΓΕΒΡΟΠ 8 (0 (Π6 ἔογπηογ, δηὰ {ΠῸ 
οὗ μισοῦντες, ΔΓΘ {Π6 58ΠπΠ|6 ΨΠ Ἢ (Π6 οἱ ἔχθροι, ὈΒοΐοΓΘ 
ΓΟηἀογοα ἐῃ6 Οδηί 65, δηα Θβρϑοῖδ!  ν (ἢς Βοπηδη8. 
ἘΦ 15 Πεῖα ἔογ ἀπὸ... δὸ 908. Αηί.θ, 8, ὅ. ὁ ̓ Θεὸς 
δίδωσιν αὐτώ τὴν ἐκ τοῦ πολέμου καὶ τών κινδύνων 
οἰδείαν. ᾿ 

᾿- Ω, ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πάτερων ἡμῶν, ἴῃ ΟΥΔΘΡ 
ἔο ὀνίησο ἰἶἰβ Κἰμάηθϑθα ἴο οἿΓ {ογοίδίογ, δηα 5ῆον 
᾿ππ 56} πη! πα [8] οἵἩ Ὠϊ5 ργοπηδα. (Κιη.) ψ ἢ οἰ(685 [8. 
20, 22. δηὰ οὔϑοῦνϑβ, ἴη {ΠΠπ|ϑιγδύϊοη ΟἿ {Π18, (πὶ (ἢ 6 
ὅον5 τπουρῆι {πεὶν ἀποοϑίον δ Μοῦ], 45 6}} 458 {π6π|- 
56ἴνϑϑ, 06 ραγίαβκϑιθ οὐ ἢ6 ΠΟ Ὑ οχρθοῖθα [ἢ (ἢ6 
Μ ο854Π᾽58 Κίησάαοιῃ,. Οοά {Πογείογο, Ὀγ βοηάίηρ [Π6 
Μοϑϑιδῇ, ἐ8 ἀςπιοηδίγαίοα ἠδ κἱπάποδς ἴο {Π|61Ὁ Δη- 
οοβϑίοιϑ. Τῇ β6ῆ86 οὗ {Π6 ράϑϑᾶρα ΠΊΔΥ 6 (ἢτι5 6Χ-. 
Ργοδβοιὶ : ““1ἢὉ0γ (Π6 58Κ6 οὗ, ἀπά γεραγά ἴο οὐκ δης68- 
ἴογβ, ἢΠ6 Ψ|] ταῖϑα ὑΡ {Πη6 Μίοββιαῃ. ὍὅΤΠ6 μ᾽ γαβθ 
ποιεῖν ἔλεος μετὰ, σοΟΥΓΟΘροηἦθ ἴο [Π6 ΗδθΡ. ἼΘΙ πῸν 
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ΩΝ, δηᾶ διαθήκη, ἀρηοίο58 »γορεδο, κα (6 ΗδςΡ. 
ΓΤ ἴῃ ΚΆ8. 20, 14. (Κιιη.) ᾿ 

. 78. ὅρκον ὃν ὥμοσε πρὸς ᾿Αβραὰμ. Μορί οοιηϊηοη- 
ἰαίοΓβ βϑυθδυὰ κατὰ : ὈυΓ Κυϊηοοὶ γε δ ΓΒ ὅρκον [0 μνησ-. 
θῆναι, ἀπὰ τππ8 ἰγδηβίδίθϑ (Π6 ραβϑαρθ: μέ 86 ηιοπεὶ- 
πἶδδο ἀο)ποηδέγοέ ργοηη δδοηὶδ δορ, χιγ δ) γ απαάϊ Αδτεα- 
ῥαμιὸ ἀκέϊ, '. 6. ῬΓΟΙΉ ΒΒ 015 ΣΟ ΓΡΟϑῖῖο μιγο)υγαπάο 
φοῃῆγιηδίθ. Ηθ 4180 σοηβιάθιβ πρὸς ᾿Αβραὰμ, τὸν 
πατέρα, ἴοΣ τῷ ᾿Αβραὰμ τῷ πατρί, ἃ85. ἃ ΗρδτΓΑΐβη. 
ει δγείϑβϑίθιη οἱΐθβϑ ἔζοπι Ηοῃ. Οἀ. τ. 886. ὥμνυε δὲ 
πρὸς ἐμαυτὸν, Δη ΤΟΙ ΔΓΚΒ (ἢδὲ [ἢ6 ὨδΙηθ8 δ ἤθγθ 
ἀγα [0 ἃ τηγϑίϊ64] 56η86, (Πδὺ οὗ Φοδη ἰο ἔλεος, {πὲ 
οἵ Ζδοἢδγι85 ἰο μνησθῆναι, ἀῃα. (ῃδ οὗ ἘΠ ΖΑ οί ἢ ἰο 
γ Γι (ϑᾶγ8 ἢ6,}) Πϑῖη68 οἴἴζοῃ σογγοϑροῃμά ἰοὸ 
[Π1ηρ5. " 
,ὰ 75. Νον [Ὁ]Π]ονν8 (βϑαγ5 Κιϊηοοῖ,) ἃ {ι}} ἀεβογίρ- 

ἰίοη οὗὨ {Π6 Ῥτγοιηΐβα δα το Αργαῆδηι. ΤῊ ρτορμείς 
οἴίῃς ΟΙα “Γεβίαπηρηΐ, ἴῃ ἀδβογίθίηρ {{Π| ροϊάδη ἃρθ, 
Δα {Π|6 {{π|68 οὗἨ {6 Μεϑβίδη, υϑϑεα {Π686 νϑὺῪ 1πιᾶ- 
568: Πδιηοίυν, ἰδὲ δέ δ. 811 {Π6 Θηθίηῖ68 οὐ (ῃ6 968 
Βῃου α ̓ανο ΒΘ 6 ΠΔΡΡΙΥ ονοσοοιηθ, ἤθγα νου μ6 
ΡῬΘΔΟΘΙ͂ΙΪ {1}268, {τ16 ΡΟ δηᾶ σγο]σίοη ψουὰ μὲ 
Γοϑίογοα, 8ηα (ἢ6. 96 ν»γν8 νου ά, νι Ππουὲ τηοϊβἰαίίοη,. 
γγΟΥ3}1}0 (ὐοά ἴη (θῖν ον σϑηηογ, (Καυΐϊη.) ΤΠαΐ 4}} 
ηδίϊοη8 8Πο.}]α σὸ ἴο “δγυϑαίθηη, δηἋ ΨΌΓΒΏΡ {86 
8816 (οΩ, ψ ἢ τη6 0685. ὙΠ686 Ῥσγορἤθοϊθβθ γεσθ 
ΟὈβουγα ἴο {Π6 εὔεῖφα, δοογε ἰδ ουοπέ. Κδξε ᾿Ιπἀερα, 
ἰΔαρηῖ Ὀγ ᾿ίδέονγψ, δηα Ὀν ἐἦθ ουθηΐ, ἔποιυ {ἰχαῖ ὑπάοΣ 
{Π 086 ᾿τηᾶρῸ 8 ψγ»Ὰἃ8 ΘΟΠΟΘΑΪΘα [ἢ18 γαίῃ, {παΐ {86 οἵδον 

Ο ὩΔΌΟΙΒ 85ῃοι ἃ ̓ πάθρα ῥγοΐθϑϑ (ῃ6 ϑβ88ῃη6 σα] ρίοιν 
{Πγουρβουῦῦ (Π6 υηΐνοσβθ. ΤΓαυρῃῦ Ὀγ (Π6 β8δῖηθ ἢ]18- 
τοῦ, ΜῈ θᾶ (88. Υ 1Πο086 Θηθα 68 8.6 [0 Β6 ὉΠάδγ. 
ϑίοοά {Π6 1 ρ6α!πηθηβ ἴρ ἔγὰθ στρ ρίοη ; παητεῖν, 
πη] ΓΑ ΠΥ, βυρθυβϑιοη, ἰἀοϊαίγγ, δὰ ἰμῇάο] 1, 
ΑἸΙΠουρῇ πηοβὶ ψὸνγ8 ἴῃ [ἢ6 ἂρ οὔ (ἰγβί οχρϑοιϑὲ 
ἃ ἰθιηρογαὶ Κιηράοιῃ οἵ (ἢ6 Μοββίδῃ, ποῦ ἀοϑθβ Ζδοῇα- 
Τ188 866} (0 πᾶύθ Ὀθθη ἔγθε ἔγτοπι {Π18 ορίῃίοη (νογ. 
09-71.), γοῖ 6 τηόογϑονϑν ποραά, (πι 1 ψουϊά θ6 86- 
φοπιραηϊθά ψ ΜΠ ΠΠΡογαϊΐοη τοι 8ρ101{π4] τη βοσυ, 
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τοϊοσιηδίίοη οἵ. πηργα]8, δηἀ Ὄχρίδιίοη οὐ βίῃ {ῃγουρῖν 
{ἢ6 τηραϊαϊίίοη οὗ (πΠ6 Μεοβείδῃ. ( οβθηη,.) 

. δ. ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ, 1. 6. (ἢ6 ΠοΙ 1688 ἀπά 
Εἰ Θουβη 688 ἢ ]ΟΪ, ἀο065 ποΐ σοῃβΙϑὲ [η ΓΘ ηΒΟΠΊ6 
τὶΐθβ, Ὀυς 1 {πᾶ 5 ΠΟΘ ΕΥ οὗ τη σ]οῖ ἀΡΡΓΟΝΘ5 
ἨΒ6ΙΓ τὸ αοά, 88 1πΠ6 ᾿ηϑροοείογ οὗ 41} ῃραγίϑ. Τ 5 
ἰαϑῖ οἰσγοιυιπηβίδηςθ 18 δὲ τον ἴη {πΠ6 ψογάϑ ἐνώπιον 
ἀυτοῦ, ὙΠΟ ἢ (48 (Δι ρὈ6}} ἢ85 Τρ ΟΥ οὐβογνοά,) ἃγῸ 
ἃ σοιηπιοη Ηδργαίβηι, ἰο ἀθποίο {παῖ (ἢ νἱγίιι68 πηθη- 
οηδα ἃγο ρθη ῃθ, οχδοί, δηἀ πἰγςΐ, 48 πηπογ {Π 6 ΘΥ6 
οἵ αοἀ.. ΓΏρτεα 18 ἀβΌ Πγ οὐβογνρά ἃ ἀεὶ ποῖ] οη 1ἢ 
(686 'πογάβ, ψ ἰςἢ 18 (ἢ .8 ἰΔ]|4 ἀοννη, ὈΥ {π6 ϑὅ'σποῖ!- 
δϑί οὐ Ευσγὶρ᾽ 468 (οἰϊεὰ Ὀγ Ῥεἰβ(οίη.) τὸ πρὸς θεοὺς 
ἐξ ἀνθρώπων γενόμενον δίκαιον ὅσιον καλοῦμεν. -᾿ 80 
ῬΠΠο ἀ8 Νη. Νίοβ. 1. Τ᾿ 2. ρ. 120, 84. ὑπὲρ εὐσεβείας 
καὶ ὁσιότητος. Ματο. Απίοῃ. 12, 1. (οἰεἀ ὃν Βιυ κ 6 ν,) 
Ἰι88 δ'80 {Πο86 ψογάβ ᾿η σοηλιποίίοη, πρὸς ὁσιότητα καὶ 
δικαιοσύνην. ὅ66 ΕΡΠ68. 4, 24. 50 «80 {π6 ψογὰβ "6 Γ6 

, ΚΑ Κρ ὈΥ. Ατοῦρρ. 1,40, ἴῃ 16 {ὉΠ ον ἱηρ; Δ πη] γ40}6 
ΒΑ588ρ8 οἰἰδ ὈΥ Βυϊκίεν. “1{ ννὰ8 {Π6 νοσὺ δπά οἔ 
ΓΟ γίβι 8. σοπηϊηρ,, ἰο γεάθϑπι ὑ8, [Παὺ ψ6 τη ϊ σι βοῦνα 
Ἰυῖη] [ἢ ἢ οἱ 688 δηα γι ρ] ἰδουβη 655." [(ὐζκὲ 1. 1 Πο]!- 
Ὧ6895 ἰοναγάβ Οοά, ἐλαξ᾽ 5 ξνσέ; δῃι (θη ἴῃ γτἰρῃέθοιι8- 
Ὧ688 Δῃ }ι5[16 ἰονγαΓ8 πιαη, {Πα18 πετί. Απά {ΠῸ Ὺ 
βίδα 80, ἰῃδὶ {Π6 ΟΠ6 15 τηδι]8 (6 ρσγοοοῦ Πα οἴδῃογ; 
τσ δου 5688 οὗ ΠΟΙ] 655. ΕῸγ 6 τΠδἰ ἀο65 Βυΐ ἐαέκ 
οί λοϊδηεε5, διὰ ἀο μη)μδέΐψ τῃ γον ἢ 116, 15 θυ δὴ ἢγ- 
Ῥοογίε.᾽. : 
ς 76, Καὶ συ, παιδίον, προφήτης κι τ. λ. (ἴου ΠΒ}4, 
816} 06. ἃ ΡΓΘΟΌΓΒΟΣ οὗ [ῃ6 Μοββίαϊι, ἀπά ἃ ϑᾶςῇοσ οὗ 
{Π|6 ΡΘΟρΡΙα6. 

. ῆ. τοῦ δοῦναι γνώσιν σωτηρίας, ἱ. Ο. διὰ τοῦ δοῦναι, 
ἐπ οὐ ὧδ} ἰῃαἴ γοι Ὧν σῖνθ. Εογ 6 ον οχρίδίπβ ἴῃ 
ψΠδὶ (Πδξ ργδρᾶγδίοη σοιββῖβ, Πα 6, ἢ Π] βίο γ- 
ΪΏρ; 116 βαΪ υἴαγν ἀοοίΓη6 οὔ γαροηίδποο ὈΥ Φοθη, δυΐ 
80 παι 8 {ὉΠ|6΄ Κηον]θαρα βῃου! ἃ θ6 πϑορββαῦυ ἴο ὃ6 
ϑουρῶι ἔτοια (ἢ τιβῖ. ([ξοβοηη. Κυ!η.) 

. 78.. διὰ σπλάγχνα ἐλέους. Θεοῦ, ὈῪ {Π6 88ῃη)6 8ι1:- 
ῬΓΘΠ.Β, ΟΠ δηά Κιηάη685 οὗ αοα. δὸ (ΟἹ. 8, 12. 
σπλάγχνα οἰκτιρμών, (ἢ Ἰηπχοϑὲ ἃβδοιΙ ΟΠ ΟΥ̓ ΤΏΘΓΟΥ. 
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Ἃ τααυεπί πιοίαρθογ πη Ἡδῦτον, δηᾶὰ ἰουπάεά οἡ 
186 ποίϊοῃ, (παΐ σοτηπ)ὶδογϑξϊοη ργοάιις65 σοὨϑἰ ἀογα Ὁ] 6 
οἴδβοιίβ οὐ (6 'ονγοΐβι δ66 τπ6. ( μητηθηΐδίογα οἡ 
Με}. 9, 8 6. Ἐοβοητῃ. {πὲ ηΚ8 (πδὺ {Π6 ψογὰβ 86 
ἴο 6 τοΐογγο ἴο 16 νῃοἷὶα οὗ [Πη6 ργθοθα!ηρ᾽ ῬαβΒδρθ, 
1. 6. ἴο [6 πηϊεδίοη Ὀοίἢ οὗ Ψοῆη δηά (γὶβῖ, δηὰ 6 
ο8}} ἴο τερβηίΐδπος θϑη)οϊηθα ὈΥ θο οὗ {θτὰ Γῃγουρἢ 
1Π6 τηογοιμ! σοι 8615 οὗ ἀοά. (τοί 8.) 
8. ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ἡμάς,: ἀνατολὴ ἐξ ὕψους. “ΓΠαΓὸ 

[88 6 θη 8οπ16 αἰ νθύβιυ ἴῃ {Π6 1ηἰδγριοίδίοη οὗ {Π6 
νΟΓὰ ἀνατολὴ. δϑανογαὶ ἰρασηθα (ὐοιπτηθηίδζοιβ, 88 
ϑου]οῖ ἰῃ 18 Εχοσο. Πιρμίίοοί, Ηδτγθηθιγρ, ΟὙ εἰ- 
βίοίη, δηᾷ οἴδοιβ, πηδἰ πίδίη {Π8ὶ ἐντολὴ 5ΙρῊ 65 ρσ67» 
ἨϊΘΉ, ΒΆΓΟῸΒ ργορεἐμίαηδ, α δγαποΐ, ὈΥ Μ ὨΪΓἢ πηρίδ- 
Ῥἤοσ 11 πηυδέ 6 δατηϊ(64 Πδϊ {{π0 Με55141} 15 ηοί υη- 
[ΓΘ ΘΏΕΥ ἀπδβίρηαίθ, ΕῸΓ Π6 Θϑιδ 5 ππθηξ. οὗ 
{118 86η86, ἃη 1ἴἢ σοίηϊδίίοη οἷ. (Π6 ᾿σοπηπιοη᾿ Ἰηἰ6Γ- 
ϑίδίίοη, Δ οἰβϑίθιη ὑγρο8 {παὶ ὈΥ ἀνατολὴ οδηποῖ 
ΓΘ Ὅ6 υπάοιβίοοα {116 δὼ γίδίηρ, ΤῸ τῃ6 βὺη 15 

{πο ἐη ἐλε λκογίσοη, (ἴτοῦϊ ἤθη σα ᾿6 δβδαθηάβ,) δηᾷ 
Ὧο68 ποῖ ἢδῃρ' ΟΥῸΣ ΟἿΥΓ ἢθ848 ἴΤΟη] ο. Ὠ’μὶ.. “Ηθ 
(Ππεγθίογα σοῃίθηα5 [Πα 10 5Ιρη1ῆ65 σε) πεθη, Δα, τη 6-ὁ 
ἱρῃοΡοα ]γ, πέμιδ, οἵ ψῃϊοἢ Π6. 580} 018 ΠΕ ΠΊΘΓΟΙ5 
ϑοΓΙρίαγαὶ, δ ηἷςα], δη ΟἸδ5810 81 Ὄχϑιηρθ8 δηά 
"Πυβίταςίοη8Β. Ζαςοῖ. 0, 12. Δεῖ. 98, δ. δ8ο ἰπ {ἰ1|6 
9ϑ 158} ργάγογςῦοοῖκβ, δηά γεαυθηθν ἰη τἢς ΕΔΡΌΡΊηΙ- 
ο8] ψυυῖογϑ. ΤΠ ιι8 α͵5ο0 ἰῃ 1[Π6 (5810 4] ψτοτβ. Ηοιη. 
Οά. ξ. 167. Τρισμάκαρες, μὲν σοίγε πατὴρ καὶ πότνια 
μήτηρ----Λευσσόντων τοῖονδε θάλος. (Λά. ξ. 17δ. Τηλεμά- 
χου τὸν ἐπεὶ θρέψαν θεοὶ ἔρνεϊ ἶσον, καὶ μιν ἔφην ἔσσεσθαι 
ἐν ἀνδράσιν οὔτι χερείω πατρὸς ἑοῖο φίλοιο ᾧρενὰς καὶ 
εἶδος ἀγητὸν. ΤΊ] οοοτί!. 7, 44. Πᾶν ἐπὶ ἀλαθείᾳ πεπλασ- 
μένον ἐκ Διὸς ἔρνος. Αηὰ 24., 101]. Ἡρακλέης δ᾽ ὑπὸ 
τρὶ νέον φυτὸν, ὡς ἐν ἀλώᾳ ἔτρεφετ, Ρ]υΐί. ΓΔοοη. 
Αρορβίῃ. ρΡ. 941. Α. ἕτερα Λάκαινα τὸν υἱὸν λειποτακτή- 
σαντα, ὡς ἀνάξιον τῆς πατρίδος, ἀνεῖλεν, εἰποῦσες," ηὐκ΄ 
ἐμὸν τὸ φύτυμα. Απὰ ρ. 600. Ε. ὁ γὰρ ἄνθρωπος, “ἦ 
φήσιν ὁ πλάτων, Φυτὸν οὐκ ἔγγειον οὐδὲ ἀκίνητον, ἀλλ᾽ 
οὐράνιον ἐστὶν. ᾿ΓΠΙΘΠϊϑί. 18, 169. βλάστην---τὸ κάλλος 
---ὁ ἐγὼ οὔ φήμι φῆναι ἀπὸ γῆς, οὐδ᾽ ἀπὰ τοῦ νομίμου 
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τοκέως, ἀλλ᾽ ἄνωθεν ἐξ᾽ οὐρανοῦ, καὶ τῆς σπορᾶς τῆς 
ἐκεῖθεν καὶ φυτουργίας. Οὐ γὰρ ἔοικεν ἀνδρός γε θνητοῦ 
παΐς ἔμμεναι ἀλλὰ θέοι.. ΨιΓρ. Εο], 6, 7. “26 πονὰ 
ΡΓοβἝη 68 οαἶο ἀθιηλὰγ αἰΐο." ὍΤὮΘ δρονο Ἰηΐοι- 
Ργοίδιίοη [88, ἤόονανοσ, Ὀθθη Ορροβθᾶ ὕγΎ Μοσγυβ, 
Ατηί, Ἠοιδογρ, τοί υ8, ΗἩδιηπιοηά, δηα Γροοπ 
Ὀγ Οδωρθθ!}, νῆο οὔϑεγνθα παι 10 18. ἢοΐ Ὠδίμρα] [0 
Βρ6ᾶΚ οὗ ἃ δγαποῖ θῃ!ρίοηϊηρ ἰΠο86 ννῆο γα ἴῃ 
ἀαγκῆθϑ88, οὐ ἀϊγασέιηρ τΠ6ὲγ ἴδει τὼ εἶθ ψὰγ. Βιυΐ 
{118 ἀο65 ποῖ (1 σοῃςοῖνθ) ἰδιγὶν στοργοϑθηΐς (ἢ6 σοη- 
[ΡΆΓῪ ορίηϊοη, ΜὨϊοἢ 4065 ηοἵ ἜΧρίαϊη “ Ὀγδηοῃ ᾽ παέμ- 
γαΐίν, ὈὰΓ πιοέαρδονοαἰέψ, ἴῃ 16 Β6οη86 οἵ ρηγοόραρο, 
οἴδβργιηρ, ,έϊιδ ἐ ἃ βισηι!δοδίίοη ψὨιοῖ τ[ἢ6 Ηρ τ. ΓΙῸΣ 
ἀσοβ ϑδοπγοίίπηθ8 Ὀθδαγ, δηα ἰο ψῇηϊοῆ ἀνατολὴ οἴϊδη 
ΔΏΒΥΨΘΙΒ ἴῃ (ἢ6 δαρί. δομίθυϑηθῦ ἀοθ5. ἢοΐ νϑηΐζυγα 
ἴο οἵδι δὴν ἀδαϊϑιοη οὗ {18 αιιοϑίίοη: ὃυΐ ἢς 6ν]- 
ἀΘΏΓΥ πο 68 10 (6 Ἰηἰογργοίδίίοη 1080 πον ἀ6- 
ἰ8Δ:1|ςἅ. Βυΐῖ {118 πηθίδρῇογ, ΠΟ ΘΥΟΓ 10 τηδὺ ὃς οὗ 
1561 Δαἀιηϊ6ἀ, 15 ἤθΓΘ Ὠδγβῇ, δηα ἀοϑθβϑ ηοΐ βι1 (ἢ6 
σομίοχί ; Θβρθοία!ν τῃ6 ψογάβ [ὉΠ] ον, τοῖς ἐν 
σκότει καὶ σκίᾳ θανάτου, δῃά (ἢ ρ4888ρ68 οὗὁἨὁ ῬτΓορἢοίϑ 
Δ υἀοά ἴο. 18. 160, 1, ὅς Φ. ᾿ Βοϑιιίθϑ, [86 σψοσγά ἀνα- 
τολὴ 15 υβεα σψπουΐ δα! οη, δηἀ κατ᾽ ἐξοχὴν οἵ {116 
γἱὶδὶης οἵ ΔΏΥ ἢδΑνΘΏΪΥ ὈΟΩῪ, 88 81:10, ΠΊΟΟΙ, 8.8Γ8, ὅζα. 
15 18 αἶβο βϑιυιρρεοβίθα Ὀγ (ἢ ἰο] οψίηρ ψογὰ ἐπιφά- 
ναι, ἴογ ἀνατέλλω δΔῃηὰ ἐπιφαίνω ἃτα Ὀοίῃ γααυθδης ἴῃ 
{158 86ηὴ86.0. 4.5 ίο ΝΥ εἰδίϑι π᾿ 8 ορ]θοίίοη, 1{ βθϑοίωβ {}}- 
ἰουπάαά ; βίησα (ἢ6 Ρἢγαβθοίοου οὐ {6 ραϑϑαρθ [9 
μορίαν, διὰ (Πογθίοσα 18 ποί ἴο ὃ6 ἐγιϑ ὈΥ 1Π6 συ ]68 
οἵ βιγςί ΡΠ ]οΒορ ἶσα] δοσυγαου. 6 πθϑᾶ τοί 1π- 
(εγργοί ἐξ ὑψοὺς, οὐεῦ' ἠθαά. [τ οηἱγ ἀδῃοίθβ ἃ η1ο- 
ἀεγαΐθ οἰθναίίΊοη. 7]||6 ἀδυ- γα κ δόθρια ἰο ἃγῖβ6 
ἔγοιι οὐ σῇ, ϑβρθοῖα! γ ἴο Δ ὙΠῸ ἅγα βἰίυδίθα ἴῃ 
ἃ νΔΙΪΘΥ οΥ 4611, ψῃϊοΐν ΘΓ ἀρρθᾶγβ ἴο 6 πιθδηΐ. 
Τῆι ψα ἢδνθ 1η 8414}1 (6 δχριβββίοῃ, δὲέ ἐπ ἀανζ- 
η645 απά ἐδε δἠαάοιυ 07 ἀδαξῆ ; δΔηὰ οἴϑετῆθγα, ἐλ υαί- 
ἴεψ οὗ ἐδ δἠαάοιυ οὶ ἀεαίὴ. Νοιν πῃ 3ἰδηπάϊηρσ {π6 οὔ" 
Ἰθοιίομβ οἵ διηρθε!}, 1 πα} }Υ δοαυΐαβοα ἱῃ ἢ 6 σοιῃ- 
08 ἱπίογργοίδιίη, δη πλιϑὲ οὔβογνα {ῃδΐ ἀνατολὴ 
15. χοϑί σοΟΥΓΘΟΥΪΥ γοηογθα ἀαψεδργίπν. 118 Ἰηἴο- 
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διιστοῦ 18 αἰβο βυρροτίεἀ ὕγ Βοβθημῃ. δά Κυϊηθεϊ, 
ςδηηοί, Ὠονονοσ, δϑβοηΐς ἴο {π6 ἰαίζίογ, ψηργὸ 6 

οοῃδίγῃ 68 ἐξ ὑψοὺς ψ ἢ ἐπεσκέψατο, Δα (Δ Κ68 10 τη6- 
ἘΔΡὨΟΙΟΔΙΠΥ ἔονς ἄνωθεν, 6. σαἶο; 88 ἴῃ {ρἢ. 8, 13, ὁ 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. δὃο ΨΙΓΩ. ἀθονα οἰξοά, “«86} πονὰ 
ΡῬΙΟρΘηΪ88 σοῖο ἀθιηι{{πτ Αἰίο." Βιι 1 αμορίίοη 
ΠΟΙ μογ [18 15. ρου 6 Ὀγ {Π6 βίγιοῦ τα ΐεβ οἵ ϑγη- 
ἴαχ. δηα ᾿ηἀ66ἀ 1{ ρῥγοάις68 ἃ σοηξιϑίοη, οἵ ἔνο τηρίδ- 
ἀν ΪῺ ὉΠ6 Δη4 {{|8 584Π16 πο Γ οἵ {16 βθηΐθησθ, 

διιβρθοῦ [δ΄ Κυϊηοεῖ γεβογίβα (ο {15 ἜἘχρϑαϊθηί, ἰα 
Βοὶ Γὰ οἵ (6 οδ]οοϊοη δάνδησθα Ὦγ νρίβϑίβιη, 
Τπαΐ, Ὠονθνογ, 1 ἢανο αἰγοδαγ τριηογθα ἰῃ ἃ ζὰτγ 
ἸΏΟΓΘ 8 ἰϑίδοϊογυ ᾿πδῆηοῦ, [ψ1}Π σοποϊπθαρ πιἢ 8 
ΝΘΓῪ Ὀοδι 1] ραβϑαρα οἵ Ῥ.ο Ζψπ4. (714. Ε.} δηᾷ 
οῇΘ οὗ Κἰπαάγϑὰ βϑηςξπηθηΐ 4η4. τπηρίϑρῃοῦ : Καθάπερ 
γὰρ ἀνατείλαντος ἡλίου, τὸ μὲν σκότης ἀφαπίϑεται, Φωτὸρ 
δὲ πληροῦται τὰ πάντα᾽ τὸν αὐτὸν τρόπην ὅταν θεοποίητος 
ἥλιος ἀνάσχῃ καὶ ἐπιλάμψη ψυχὴν, ὁ μὲν τῶν κακιῶν καὶ 
παθών ξόῷφος ἀνασκίδναται: τὴς δὲ αὐγοειδεστάτης ἀρετῆς 
τὸ καθαρώτατον καὶ ἀξιέραστον εἶδος ἐπιφαίνεται. ὅ68 
αἶθο {Π|6 ψὸ ΝΘΓΥ 51 Π}}}8. ΡΆβ88 9588 ἴῃ 240. ο. ὃκ 914. Α. 

79. ἐπιφάναι. ΤΊ Οοά9, δηἀ {με ὶγ 5δοὴ58 οἱ οὔ 
ΒΡΓΙΏρ;, ἃΓΕ 5810 ἐπιφάναι. δὸ Αρρίδη, ὅγγ. 187. Ηϑ- 
τοάοϊ. 1, 78. Γμιςοίδη, Πρ. 63. τῶν ἐνοικούντων θεοῦ 
τινα ἐπιφάνειαν ἡγουμένων τὸ πρᾶγμα. ῬοΪΥΡ}, 8. Ρ. 280. 
ποιεῖν Ἥρωάς τε καὶ θεοὺς ἐπιφαινομένους. Γ[ΝΙΠΊΠ)Ϊ 
Απίϊοσ!ὶ θεοῦ ἐπιφανοῦς. Τἢ8 ἐπιφάνεια σδη!6 ἴω 
ἤανα (ῃ6 56η86 οὗ θεύόφανεια. ῬΏὮ1]|ο, ρΡ, δὅθ9ό, 80. τὸν 
ἐν τῇ ἱεροπόλει νεὼν -- μετασ χημαιτίϑειν εἰς οἰκεῖον ἱερὸν, 
ἵνα Διὸς ἐπιφανοῦς νέου χρηματίϑη Γαΐου: δῃηὰ οὗ 
εἰν8 ΓΚ γγὰ8 Ψ6]}} ἀννᾶγθ, [τᾶ Κα [ἢ686 ΤΟΙΔΓ ΚΒ 
ἴος 1086 ρΡυγροβα οὗ βῃονίηρ (δι ψ θη {π6 δ88- 
οτρὰ ψυθιβ ΘΥΘΓῪ ὙΠ6Γ6 64}} (Πγιϑὶ Κύριον, Σωτῆρα, 
Θεὸν, ἐπιζφανῆ, {Π6 ΘΧμτδβϑίοη8 οδηηοίῖ, ὈΥ̓ 8 δίΐβθη- 
εἶνα τοδάβι, ρ6 οἰβαῦν 88 υηἀεγβίοοά ἔπη οὗ ἃ 7)ειιὰ 

᾿ργωϑθηῆβ, πὰ ἃ ὅοη οὗ (ὐοά, ὈΥ ὯΟῸ πιθδῃδ 8 ΙὩΘΓΘ 
το8, θαΐ οὗ 8η οτίζίη ἔὯγ ποσὰ δυριιϑί, δηἀ ἃ Ὠδίιγθ 
ἔλτ ογο αἰνίηθ, [Δ η δηΥ (ο ψὨϊοῇ (86 80η8 οὗ τηθη 
οἂη ἴδὺ οἰαίι. (δ᾽ εἴ3.) 

79. τοῦ κατευθύναι τὸὺς πόδας ἡμῶν. ΤὨ6 ΒΆΠῚ6 816- 
ἄρ ΠΟΥ ῥγον ΟΠ ΒΥ ΘΙ ρΡΙοΥα 15 σοηεπαθά ; ᾳ. ἀ. “116 
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μὲ ἀϊγοσοίβ ΟἿ βί6ρ8." 80 ἰη 58. 119, 105. (6 
ψοχὰ οἵ σά ἰ5 8414 ἴἰο ὑε “4 Ἰιρῃ  ἰο οὔτ ῥβί5.᾽» 
ΤΠοΓο 18 ἴοο [6 3816 ᾿ΠηΔρ6 ἴῃ ἢ 48, 8. καὶ ἐστήσεν 
ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου, καὶ κατεύθυνε τὰ διαβήματά - 
μου. (Βγυρ. τοί. ἀπά Κυϊη.) | 
9. εἰς ὁδὸν εἰρήνης. Α ΒΙ|Π|1}2Γ πιοίαρῃοῦ 8 οἴη- 

ῥ]ογεοά Ὀγ Ευγὶρ. Μεά. 740. ΕἸπι8]. εἰς ὅδον βεβήκαμεν, 
1η νἱδπὶ γθοῖδπ) ἃς ν ΓΔ ΠῚ) ἱηρΓοϑ8ὶ 811Π|118. 80 (8ρθδκ- 
ἱπρ οἴ δυρι[6γ) ΖΕ βοῦν]. Αρϑαι. 170. τὸν φρονεῖν βρότους 
ὁδώσαντα,  ὮΘΓΟ 866 {ἢ6 ΘΧΔΠΊρ᾽68 ργοάυσοα δγΥ {(ἰ6 
Ιοαγποα Βρ. Βἰοπιῆβὶά. 

80. τὸ δὲ: παιδίον ἤυξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι. 
Πνεῦμα ἤσγα 8 168 νβϑάοῃῃ. 1Π|6Ὲ βοηίθησαε 46- 
Ὠοΐο8 ῬΓΟρΓΘΒΒΙν6 ἸΠΟΓΘΆ86 οὗ σογρογοαὶ δηά πηθηΐδὶ 
στον δηά βίγεημίῃ; (86 γουῃ Ὀδοᾶπηθ ἀδὴν Ὑ ΒΟΥ 
δηα ΒοΙΙοΓ. ΤΏΘΓΘ 18 ἃ ΝΘΓῪ 51Π}}}8Γ ρᾶβ8ᾶρθ ἴῃ (πο 
Νασγδί. 44. ἂρ. Ρῃοί, ΒΙ10]. ηὔξανε δ ὁ παῖς οὗ κατὰ 
λόγον, ἀλλὰ θείᾳ τινὶ τυχῇ. 

80. καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις. ὙΠΘΓΘ ἰδ ΒΙΓΕΙΥ ὯΟ 
ΤοΆβοῃ, ΜΠ ΤΏΔΠΥ δηςσοηΐ Εδίμογβ δη [ηϊογργοίογβ, 
0 Β0ρροβα πὶ ἢθ νὰ8 ἴὴ δε Ἰοβογί ἔγοπι [18 ἐπ- 
ᾶαπον. 1 μὲ θθθὴ ψ6}} οὐβεγνθᾶ Ὀγ Βαβῃδρθ (8ρ. 
Κοοοδοῖ), (μδι ἢδ τοι γα {ΠΠΠΘΓ δί δῃ ρα τα ται ἢΘ 
ψ 8 80 ΠΟΙ ΘΠ ΕἾΥ {ΓΗ βηδα σι βίγοησίῃ οΟΥἨ θΟαῪ ἰο 
Ρτγονίάο ἴοοά, δηὰ οὗ πιπὰ ἰο Ρὕϑᾶγ βοϊἰ 6. Η!5 
τοι γοπγθηῖ. ογἱρσίηδιθά ἴῃ {πὸ ΓΘΆΒΟΠΒ : 18ῖ, {Π4| ΒῪ 
᾿ιδῖπρ᾽ 0 ὕρδοῆθιθ, δηά ἰγθαυθηθηρ ΠοῸ βοἢοοίβ, ἢ 18 
τοϊηα τϊρῃύ ποῖ θ6 σογγυρίοα θγ ΠδΌἢἾς4] ΘΥΓΟΙΘ, 
ρυΐ θὲ οϑῃ] σηϊοπβα ΟὨΪγΥ ε {Π6 Ἦσὶγ ϑΡ ΓΙ, 80. {πᾶῖ 
δ τοὶρῆῦ ἀρρθᾶγ ἰο (Π6 ψθν8 8 δ θοΥ βοπι ἔτγοιη 
Ηδανθη; φαάϊγ, ἰΠδΐ, Γοπηοΐα ἔγομι 41] σοπηπηιη! δ 0 
ψ ἢ ΟἾγίβε, ἢ τισὶ νοὶ 4}] βυβρὶοοη οὗ ςοἰΠϑἰοη 
νι Ηἷπ, ἴῃ δηποιποίηρ' ἃ πον γα] ρίοη, δηά {ΠγοΌΥ 
δΔἀὰ στθαῖογ ψοῖρῃς ἴο 1ῃ6 ΟρΙΠΟη8 ἢδ 58]οιυ]ά οἴἶεσ, 
δηά {6 ἰΘϑυϊηοην δα Βῃου α Ὀθᾶγ, γοβροοίϊηρ Οἢγῖβι. 
Τὰρμεοοῦ βαρροβθβ {Π18 ἀθβεγέ 9 αν Ὀβθῆ βοῖπθ 
ϑβροῦ ἴῃ {16 8}}} σομηἴγΥ Πρὰγ ΖΙΡἢ δηιὶ Μδοῃ, (848 ἴῃ 
1 ϑαϊη. 28, 14, 256.) μοί ἔδγ ἔγτοιῃ" Ηθργοη, νἤογο μ6 
ψὰ8 Ὀογη. Βυΐ 1 8 ποῦ Ὀ66η 588 |8[Δσ οὐ] ἀδίοι- 
ταϊηοἀ ἐὐἴδγ6 ΐπ τσα56 δογη. Ἠδ τοιγοή, ἀου θ61685, 
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δῖ δϑουΐ ἴ6 δρ6. οὐ ρυθεσίγ. [1η {}18 νίαν Ὑ εἰβίθιι 
οἰζ68 ἃ ΝΘΓῪ ΔρΡρΟΒΙΐ6 ρα8588956 ἴγοιῃ πϑί1η 98,1. ““ΑΡ 
ΩΣ ο. ριι ΘΓ [18 ἢ ΒΥΪν18 ἸΓΟΓ ρδβίογοβϑ Πα ΌΔΏΓΕΣ 
81Π6 Π.Π]Β(6ΓΊΟ Β6ΓΥ1]1, δῖη6 νϑβίρ, φυδιη ᾿πευογθηΐ, νὰ] 
ΟἿΣ ᾿ησυθᾶγθηΐ, υὐ ἃ ὈΓΙΙΏΙΒ 8ΠΠ18 ἀὈΓΙ 185 ρΔΓΟΙΏΟΠ:- 
ὅδη116 4βϑ8ϑυ6βϑοογθηΐ. (ΟἸὈυ8 ἢ15 ργεθα νθηδί!οᾶ, Ροίι3 
δυΐ 4015 δυΐ ἐοηίίυτ ἸΙχυοῦ γαῖ." 

80. ἡμέρας ἀναδείξεως, ἴῃς ρετοά ψῃθη ἢ6 οοπι- 
ΤΩ ΘηΠΘα ἢ18 Π}] ΒΕΓ. Τῆς ψοσα ἀνάδειξις 16 υβϑοᾶ Ὀγ 
(η6 τοοκ νεῖῖογ8 οὗ ογεαΐίοη, ἱπαμσιγαξίοη, ὅτο. 88 
15 ὑσγονϑα ὈΥῪ ὨΌΙΩΘΓΟΙΙΒ ΘΧΔΙΏΡ᾿68 δα ἀπορα Ὀγ ΕἸΒΠογ, 
ΒΔρ 6], δπαὰ ΝΥ εἰβίειη. 

(ΓΉΑΡ. 11. 

ΨΈΕΚΒΕ 1. ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις. ἢ ΟΧΡΓΟΒβίοη 
ἄοοβ ποῖ Ὀοίοῃρ ἴο ἴπ6 ψογὰβ ᾿πρα!δίο Υ ργοσθά- 
ἴῃρ, θυΐϊ γτοίδιβ (ο (ἢ. 1, 86, 88---ὅ7, 88. Εὸογ, οἵποῖ- 
56, ἰ σψουϊὰ ἀεηοία ὑπαὶ «6818 88 Ὀογῃ ἤθη 
“]οη 84 σγΟΥ ΤΠ υ0Ρ., ΘΟΠΙΓΑΓΥ (0 411 τῆς ίβίοσυ οὗ 
1Π6 {ἰπ|68. (οβθηην. 8ηα Καυϊη.) 

.1. ἐξῆλθε δόγμα, 1. 6. δῃ οἰἰϊοΐ νγ88 ἰββιι θα ΟΥ ῥγο- 
τηυϊραῖοα. Δόγμα οσσυγβ ἴῃ [ἢ}}8 56η86 ἴῃ Αοςίβ 17, 
. 9084. Αηί. 12,9, 6. 2 Μδος. 10, 8. Ηετοάϊδη. 7, 
10, 8. ),ῖο δ2. Ρ. 820. “208. Αηΐ. 1Φ2,9,06. Ῥοϊγῦ. Ρ.. 
410. Ρίαΐ. (ἰς. Ρ. 868. οθ. Αηίοηΐη. Ρ. 980. κ. 868 
Δα Γ᾽ 5 ΤΠ688ὅ.Ὀ ᾿Εξέρχεσθαι 5ἰ στ ῆθθ ρ᾽η»ογημέρσαγο. 
868 16 δορί. ἰη ΠΏ 4η. 9, 18. 90, 9256. ψῆθογο (ἢ6 Ηρῦτγ. 
15 πο. Τβεοδοίϊο, ἰῺ 5 νογϑίοῃ οἵ Ὠδηιοὶ, οἴθη 
1.563 (ἢ 6 Ρἤγαβθ, Θβρϑοΐα! νυ ἴῃ Φ, 18. τὸ δόγμα ἐξῆλθε. 

1. Καίσαρος Αὐγούστου, 1. 6. (ἰδϑδᾶγ Οεἰαγικποῖ; 
Ηες μιά τγοςαϊνοϑά {π6 ἢδπιθ (βεβὰγ ἔγοιῃ «018 (δοβας 
ὈΥ δάορᾶοῃ, δηά ὃὈγ {πδ΄ παηιῈ 6 Γ σα 64, ἤγϑβί, 4}]} 
1ῃρ56. οὐ {Π6 λιν οὗ Αὐυρυβίυδ, αἰτογνναγ 5 τῆ 6 ΠοῖΓβ 
οὗ τη6 διρίγθ, δῃά πα}! (ἢ6 ΘΙΊΡΘΓΟΓΒ τ διηβοῖνοα. 
866. δασίοη. Δυρ. ὅ, 7. 

1. ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 1 ἤ6Γ6 ἢ 88 
Ὀδοη τοιοἢ ἀἰβοιιβϑίοῃ, δΔη ἃ 50Π16 ἀἰ5οΙ ΡΔΠΟΥ, δ οης; 
Οὐῖρ8, οὐ [6 πιϑδηΐηρ οὗ 656 ψογάβ. 16 ἄδοι- 
βίοῃ οὔ ἰῃ6 ροϊηΐ τηδῖ ηγ ἀδρθηάβ οἡ [6 86η86 δἰἤχοα 

ΝΟΙ, 1. Ρ 
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(0 τὴν οἰκουμένην. Οπο᾽ Πρ ἴ5 οἶδαγ, (ἢαϊ 16 σδῃ 
τσδλη ὨΟ πιοτὸ ἰδδη (πο ἔἤδονιαη ποτὶ ἃ, 1. 6. (ἢ6 Νο- 
μηδιὶ ΘἼΡΙΓΟ: Δ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟ ΝΘ ἰγοαχιιθης ἴῃ (ἢ6 
ΟἸβεἰσδὶ ψγίίεγο. [{ ψτὰ8 ργοῦδον, (βᾶγ8 ΟδιηρθὈ6]},) 

«8 {{|6 ἢγϑί δεβδιιυχθεῖ Ὁ {πὸ Ηοπ!δη8 Ἰῃγουρῇ διτο- 
8δῃςεα, δῇϊογναγάβ ρίνϑη ΒΥ οδογ (Ὠγοιρὶ Πδείογυ, 
84 δἱ ἰδϑί δρργοργίαϊθά, Ὀγ 6ἴ8] υϑ6, ἴο {Π18 εἷς- 

- πἰδολιίίοη. “Εοτβη18 (δαγς Κοσοἢ67) 411} 5686 ὈΓΌῚ8 
τεγταγαια ἀομίμοῦ ᾿δοῖδυδης, αὐτοὶ δά υϊδηΐοβ ᾿πηρθ- 
Τί Πἰογυαι οἰκουμένην νοσαῦδηιϊς ".᾿ ΤὨὰΒ 1 νου α 
ἀοσβίχηδίε ἴπ8 ψ οἱ] οὗ {ἰὸ Βοπηδη ορίγε ; οὶ 18 
σοηπειηθά ὃν τΠ6 ϑρΚγίδο δηά Ῥοσβίϑδῃ νϑΓΒ ΟΏΒ, δη6 
νγ85 (6 ορίηίοη οὗ πηοϑὶ Οὔ ἢ 6 δα Ποὺ (πη πη Δί ΟΓΒ, 
85 ἰ80 βοη)6 οὗ ἴῃ6 ποῦ γθοθηΐ οὔϑθϑ, ϑιο ἢ 88 ΕδΌτγι- 
οἰυ5, Ηφδυπίδη, Ζοτη, δοῦνψαγίζ, (ὐθγογρῖαβ, ϑδοδῃοοίς- 
θη. Κι σοῦ9, Ἡ εἰϑίθίῃ, δηὰ οἱΐιθιβ. . Βιάΐ ἤθσθ γθ ἃγα 
-Θδοοιηίογοα ὈΥ ἃ βογίουϑβ αἰ σΌ Υ, Ὡδιμδίν, (ἢδς πὸ 
Αἴθοκ οΥ 1,δη πιβίογίδη, (Ἰἰπουρἢ 80 ΒΊΔΏΥ ἢᾶνα Πιϊ- 
ποίοὶγ σοι θα (ο τηΘΙΠΟΤῪ 186. ἰγαπεϊδιοΠ8 οὗ Αυ- 
Βυϑίλια,) ΔΗῪ Ὑ]6ΓΘ τηθη 98 οὐ δἰϊμ68 ἴο βιιοὶ ἃ 
βοηογαὶ ἰχϑίίοη οἵ (6 Θπιρῖγθ, ὙΠΟ ἢ βυγοὶν σου ὰ 
ἤδνο. 66 ἴ00 βαθιηοσῦϊα δὴ δνθηΐ 9 αν θεεῆ υη- 
Κοονη, ΟΥ (0 Ὦανθ ρϑβδεά υπγοοογάθα. Βοϑιίθβ, ἴΏ 
6.86 2, τηϑηςοη 8 πηδάδ6. 1ἢ σοηλπούὕοοοη ψΠΠ 1}]15, 
οὗ (ἢ6 ΡῬτγορτοῖοσς οὗ δΚυγίβ δίοπθο. ἶῪαὰὸ Ἰημεῖ, δοτθ- 
ἴοτο, οἰἴνον δότε (στε Οδρθε}}} (Ὠ8 Ἐπνδηρθ δὲ 0 
Βανθ Ὀθϑη πιιϑίδίζθ, ΟΣ μη !]8: }]γηδά, οΟΥΓ οἶβϑαὸ τὸ 
ϑθδι δορί (π6 οριβίοη οἵ Κϑιςῆδη, Βογσθίηδιβ, 
Ἡρπηίηϊυδ, Βγηωυδ, οὗ, Ηδγάϊ, [δγάμπογ, ἔδοῆ.- 
τδοδον, Ἡοΐϊβδη, Ζογη, Νοϊἀθηθειοσς, Βοδιιβοῦγο, 
Τ᾿ Ἑαίηι, οαάτιἀάρο, Βρ. Ῥϑδεςθ, ΗἩφγθοηρυγς, Βο- 
δρδ).. αῃά Κυΐϊηοοὶ, πο οομπῆμο ᾿ς ἰο {μ:άθα. Α 
δ6η86 ψνηϊοῦ 1 88 ἴῃ βονοῦαὶ οἴξποιβ. ραγίβ οὐ τ Ν. 
Ἴοβί. 45 ἴλικο 41, 28. Αςῖᾳ 11, 928. Μαῖιὶ. 4, δ. 
κοιηρδγοά σ Π δυί. 84. οὐ Β6ᾳ4ᾳ. [η 1Π6 Θχργεββίου 
πᾶσαν τὴν οἰκουμένην {ἢ 6Γ6 19 80 πῃ υοἢ ἢ 689 ἀἰΠ- 

Ἐ 80 «δἷ8ο διηοἰβίοίῃ - ““Ἐοιηδηὶ 8686 οὐδνἱβ ἰϑγγασζιηη ἀοχηΐηος 
6886 ἰαοίδθδηϊ; 608 σὰπι ατεοὶ δάυϊδίογίὰ Ἰονίτδῖθ βεχυσγεπίασ, 
Ἑλοῖαδι ἰαδάστη δῖ, αἱ ἰπ νυ]ρὶ οεδπλ θουγηοπθ δος ἔσγηγῃἶδ γαοὶ- 
θογοίυγ. 
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ον, βἰηοα δυάθα νᾶϑ αἀϊνιἀοα ἱπίθ δὴν γϑρίοῃϑ, 
Βδγίβ, ογ ργονίηοθθ, ΤῊ]8 ἀρ 'ρμ ὑϑίῃρ 80.168, 
ἐξεσ ἰ6 ἐῃ6 1688 ΓΕΆ5Οἢ [0 ΨΟΠΟΘΓ δ Π0 τηδηϊίοη οὗ 
ἰς θεοηρ πιδάβ ὈῪ ἢϊϑίουδηβ. Ἀμοίπον ἐπηροτγέδηξ 
Ῥοΐηΐ 18, αἴ [ἢ 56η86 οἵ ἀπογράφεσθαι δΔη ἀπογράφη 
18 ἤθγθ, Οὑγ Τγδηβίδιίοη ᾿88 ἑασοά ἀπὰ ἑαχὶπρ. Βιυϊΐ 
Ἅ6 ἴδνθ [Π6 (οϑ(ΠΠΘηΥ οἵ [Π6 σγοδί δηὰ δι [] .6'»ν- 
19ἢ Ὠϊβίογιδῃ, δέ Ὧ0 (4χ οΥἦ {τἰρυῖ6 γγὰ8 ον! ἔγοτῃ 
“υάδφα {1} ἸΩΔΗΥ͂ γρᾶγβ αϊοσ; δπά [Π6 836 οὔθ ψογὰ 
ἍΜ ΠΥ δυιῃοῦῖζθ 8 ἴο ἔο!]ον {6 Ιηϊογργοίδιοη 
δϑαορίοα ὈΥ δἰ πηοδὲ 4}} το θι (168, ἰ. 6. γερίϑέον- 
ἐπρβ' διὰ γερίϑέον, ἰδ Κιηρ δὴ δοοουηΐ οἵ ἐῆς φρορυΐα- 
ἴοῃ. ΤΠ ϑ]ρηΠοδίοη 15 γεαυθηΐ, δη ὦ ΘΧΘΙΏΡ[ΘΚ 
Οὗ ξ γα ργοάιισθὰ ὃγ ὟΝ δἰβέβιη, νῃ]οἢ 1 Μ1} 50] οἷ, 
Ἀηβιοί. (ἄἄοοη. 2, Χεπορῆ. Ηβ6]}, 6 ἃ 7. θην. 
ΗΔ]. 10 ἃς 4. ΡΙαΐ. ρΡ. 601. Β. δῃὰ Ο. οι. Ρ, 275. Β. 
Ατγγίδη, 6. Αγϑια, Τ᾿ 1. Ρ. 32. Δρυϊο). Δροῖορ. 1. 
““Ῥᾳίθῦ ο᾽ὰβ ηδίϑημ 8:01] ἢ] 8: ΠΊΟΓΘ σείθσγοσυι Ὀέο- 
ἔδββιϑ δβῖ, (δ ]δ 6}8 ρδιτίη {ΔΌΌΪ Αγ ρα 160 ρμδΓ- 
εἰ) ἀοπιὼ δϑβογνϑηΐ", αυθ {01 οὐ οΒ οὐ οιπίυξ. 
Ῥογνῖρα Πἶδηοὸ ἰἀθ}}845 δῖα, ᾿σθ σοῃδιήθγοί, 
δίκη 88 ΠΡΓΘΒ88 διπηΐ γθοοσηῃοϑοδῖ, (Οηϑι 68 ἰορϑέ, 
ὩΒΏΟΒ οοιμῃριί6ι. Ηἰς δυΐδι 5διρῃμῆἔοδί, δἰδίθαι, δ- 
(6ηϊ, ρδιΓΙΠΠΟΠΙ ΠΏ), ὅτο. ΡΓΟΠίθρει, Ὁ ἢ ἰδῦυ]48 σ6.18ι1. 
8169 τοίγαίιυχ." ΕἾοσγ. 1, 6, ὃ. 46 ϑεγσνῖο ΤῸΠΠ1ο. “9 ΑΡ 
ὅος ρορι!]88 Ἐ.. τεϊδίιβ 1 ΘΘηΒΌΙΩ ------ ΒΌΠΩΠΊΔα 06 
ἔο 615 ϑοϊογίία [ἃ δϑ θυ ἰδία τοϑρῃῦ]οα, ὑἱ οπιηΐα 
φαΐ οηῖ, ἀισηττδιθ, οἰδί!8, ἁγία, οἰεϊογυναυδ 
ἀἰἰβογιιηΐηϑ 1 ἴθ }89 Γοξδγθηςῦ 9 86 8 [Βα χ 88 οἰν!- 
(848 τηϊπΐπηθ ἐοιηῖϊι5 ἀΠΠροητἃ σοπεπεογοίαγ." ἘΕΡΙ. 
1λν11, 184, 186, 187. 1)10, ὅϑ8. ρΡ. 461. Οὐδ ρσυϊα 
«υβεύωνν δὲ πότε, καὶ μαθὼν, ὅτε οὐκ εἴη οἵ ἀργύριον, ἤτησε 
τε τὰς τών αλατῶν ἀπογραφὰς, καὶ ἐξ αὐτῶν τοὺς πλου- 
σιωτάτους θανατωθῆναι κελεύσας, δῃὰ 88. Ρ. 86. [η- 
βουιρί. ἂρ. ατυίοσ. 1 δά Ηεγοαοί. 620, 7. ἀπεγρά- 
ῴεατο τὸ οὔνομα τοῦ δεσπότειν τοῦ ὠγροῦ, ὁπέοεγεα ἐἰριυῃ 
ἐπ α ἰδέ. Ῥοϊγθῆ. ὅ, 2, 18. Ρ. 451..8. ἢ. τὰς μυσούρ- 
γους καὶ τὰς ἑταίρας ἐκελεύσεν ἀπογφάψασθαι, ὨοΙΆ6Π 
γοβίθδει, ἐο οϑπέϑυ ἐδεὶ παηιθδ ἵπ ἃ ἰδέ. ΙΟηγΒ. 

Ἦω!. 388, 28. ἐπέταξε Ῥωμαίοις ἅπασι ποιῆσαι, τιμή- 
ΡΖ 
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σεις κατὰ φυλὰς τῶν βίων ἐνεγκεῖν, προσγράφοντας γυναι- 
κῶν καὶ παίδων ὀνόματα, καὶ ἡλίκιας ἑαυτῶν τε καὶ τέκνων. 
Τηΐ8, Πονγανογ, 866Π18 ἴοο ᾿Ἰπηϊ64 ἃ 86η86 οἵ ἀπογράφη᾽ 
ἔογ ἰὰ 15 ἀἰ συ! ἴο Πηδρίηθ ΔΠΥ τοίῖϊνα ἰμαῖ σοι ]ά 
Ἰηάυσςος Αὐυρυβίυϑ ἴο δάορί [Π]8 τηδάβιγθ, οχοορί (ἢδῖ 
Οὗ πηϑθγθ ουτγοβϑιίυ, οΟΥ ΜΠ ἃ νιον ἴο 80116 τ ΠΠΑΓΥ͂ 
ἀϑϑἰϑίδηοα ἴο Ὀ6 ἀεγνοά ἔγομι ἃ ἰανυ οἵ .06 ν]8ἢ ἴγοορϑ, 
ογ, (48 ὙΥ εἰβίβιη σοπ]θοΐαγε3,) ἴον (Π6 ρυγροβα οὗ 6χ- 
δοιπρ δῇ οδίῃ οὐ βδ "γ ; 41} δαυλ!ν Πργορ Δ Ὁ 16. 
Ι ψουϊὰ ρῥγοίογ ἃ τη 416 τηϊογργοίδίοη, Ὀθίνθθη [ἢδῖ. 
οἵ ἰαχίηρ, δηὰ {πὶ οἵ τλθύοὶν τπακῖηρ ΔΠ ΘΠ ΘΓΆ- 
(ἴοη. [τ 15. σεγίδίη {πᾶΐ ἀπογράφη 18 Γτοα. ΠΟΥ τι864ἃ 
Ὀγ {Π6 ατϑοκ ἢ βίογδηβ ἴο ἤδηοίθ (ἢ6 Βοιηϑη οϑηδιιδ, 
ἀπά {Π6Γ6 566 118 ΠΟ ΓΘΆ80η [0 ΒΌΡΡΟΞΕ (Πδῖ 1η (18 6886 
1. πηδίογια! Υγ αἀἰξεγοά. [0 την, ᾿πάδαβά, Ὀ6 ορ]εςϊοα 
{ῃδὲ ἢο βοῇ ἰαχίηρ 88 Εν ΘΓ Θχθγο βθα ονϑὺ ἴῃ 5βυὃ- 
͵6εοὐ ΚιησάοπιΒ. Βυΐ 1 ψοιϊά τεορὶν, (μδὶ {Π6Γ6 15 
ἐλὶ 4 ἀϊβδγθησθ ἐο 6 τη8δ46 θοίνψοοθῃ ἴδ6 υδι14] 6 5115. 
ΟΓ ἀπογράφη, 8πα (6 οη6 ἴῃ ᾳυθϑίίοη ; Ὠδιηοῖυ, (Πδῖ 
ἴῃ 186 ἰοΥΠΊΟΓ οΆ86 10 νγὰβ ἀοῆθ ψ| 1} Δη ἐπιπιοαϊαΐεδ 
νίονν ἴο [πἸ|Ρο86 8δηά ΠοἸ]θοῦ (ἀΧΘΒ; Ὀυΐ ποΐ 80 [ἢ {{16 
Ιαϊεγσ. ἴα (6 ᾿ὐδόως σ886 ἰἴ 866 Πη8 ἴο ἢανα Ὀδθθῆ 
ὃ ΤἸη6Ά 506 οὐ οἵ ἴπ6 ϑυδὶ οοιΓ86, δηἀ ΔΙ οροίῃογ 6χ- 
ἰΓϑογαϊηδγυ, δαορίθα βοϊ οἷν "ἢ ἃ νίαν ἰο ϑῆον Ηθ6- 
τοά 8 ϑυδ]οοιϊίοη. Ὅὲ Ιδαγῃ ἔτοιῃ .08. Αηΐ. 18, 9. 
1---8. ιῃδἱ ἀροιιί (ῃ18 {πὸ Ηογοά ἢδα (Ἀ]]6 υπιεῖος 
1Π6 Β6τΊου 5 ἀἰβρίθδϑυγα οἵ Αυριβίι5, ψ ἢο σοποϊπα δά 
8. ἰοίίεγ ἴο πἰ ψ ΗΠ ἰἢ686 ἤΑΓΒἢ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῊΒ : ὅτι 
πάλαι χρώμενος αὐτῷ φίλῳ, νῦν ὑπηκόῳ χρήσεται. [1 ἰ8 
{ΤῸ ]γ ΟὈβογνθαὰ ὈΥ Οδιρθε}} {πδὲ (Π6 ἀπογράφη νν8, 
ἴῺ ΟΙΠΘΓ 8868, Ποῖ δἰνναὺβ ΠΘΟΘβΒΑ.]Υ [ΟΠ] ον ὈγῪ 
ἰαχϑίίοηϑ. 80. [Π80ΓἸΡ. ἂρ. τιίογ. (οϊοα Ὀγ Υείβ8.) 
“« (Ἰδιια!ι ΠΙῚ ρϑίγιὶ ηθο θγυβο (Οὐδγῃγδηΐδηη 50]- 
σοηῖ! ἰαΐκη] αυϊοιὰ 818 Β6ΟυΓΑΠΊ4016 ἃ ἰΘΓρὸ ῥβοθπὶ 
Ῥγθϑιίςθγυηξ; οἱ αυϊάθῃ οσὰπὶ ἃ οθηϑι, ἤονΟ ἰμῆιὶ 
ΟΡΘΓΘ οἵ ἰπδάβιιοίο (1418, δὶὶ Ὀ6]]} τη δάνοσαίι 6586: 
ατιοά ορυβ ᾳφυὰηι ἀγάιπὶ 8511, ΠΟΌῚ18 Ὠης ουπὴ τηκχὶ- 
μὰ, φυδαχν!8 181] Ὁ] ΓΓὰ, ψὰπι τὖ ρυ]Π]οὰ ποίς 5ἰηΐ 
[λου  Δὲ68 ποβίγε, ΘΧηυ γαῖιγ, ὨΪΠ118 Δ 50 ΘΟΧΡΟΓΙ- 
᾿θπῖο σορποβοί πη." “Οπ6 ἱπηρογίδηξ ριΓΡΟβ6 
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(ϑαγ5 ΟδιῃρὈ6}}) νγα8 δἰίδιπθᾶ, τὲ βυσῇ ταορὶβίθγϑ, 
ον ψῆθη πὸ ἰαχ ννὰ8 ἱπὴροβϑθά, δηθὰ {{|086 
ὨΔΌρΡΏΥ Ἰογάβ οὗ 1π6ὸ νοῦ ἴο Κῆον {6 5[δία οὗ 
{Ποὶγ ἀθροηάθηῃοὶθβ, δη ἴο ἕογῃ 8 Ἰυαρτηοηί, θοἢ 88 
ἴο ἴΠ6 5118 οἵὁἁἨ ΠΊΟΠΘΥ ΨὨϊοῆ τοὶρῃς Ὀ6 ΤΟΔΘΟΏΔΌΪ 
οχδοίθα ἔτου {Π|6 1} ΓΘΒρθοῖῦνα ῥΓΙΠς68, Δη4 88 ἴο [Π6 
ΠΌΠΊΌΟΓ οὗ 5ο α16γ8 ψ ΒΊοἢ τϊρῆϊ δ6 ορίδιηθά [ἴῃ σ886 
οἵ ναγ. ΤΤθοι 18, πονψανογ, ΘΝΘΓΥ γρᾶβοὴ ἴο 81- 
Ροβ6 [πὲ {Π6 γορίβίοσ ἤθη τηδάθ νγὰ8 αἰϊουναγάβ 
υϑ86ἃ ὃγ {6 Βοϊηδη8, ἤθη {Π6 Ππηθάβϑυγθ ψγἃ8 ΠΏΔΠΪῪ 
οδιγιθά ᾿πίο οθοι. [Πἔ {Π15 Ὠγροίθβϑὶβ 06 ἰδουρδί 
ἴοο αὐὐῆοϊ8] δηα ΔΙ ΓΑΤΥ, [6 ΓΟΔΩΘΓ ΠΠΔΥ ψερἢ 
Δη4ἃ οχϑιηϊπα (Πὲς ΟΥ̓ την ἰθαγηθα τηθῃ ; 6Χ. ῥΓ. 
νοιβίοίη, (αρθ 61}, δηὰ δοῃίθυβηογ, ψἢο ᾿πἰογρσοῖ 
οἰκουμένην οὗ ἴΠ6 ψ]ιοὶα Βοιηδη δρίγα ἴῃ 118 ἰαγραβὶ 
δοσορίδιοη, ᾿ποϊυάϊηρ {ΠῸ6 ϑυδ]οοῦ Κιηράοιῃβ, δπά 
ἴακα ἀπογραφὴ ἴο ἀδθῃοία ΤΠΘΓΟΙΥ 8ῃ ΘηυπΠΊ Γαι οη. 
Τῆδ ψογαβ οἵ δοἢ]θβηον ἅγα [Π686 : “(6η8:18 Οδι188 
ογδαΐ συγιοϑιίαθ, δα διῃθιῖο, Αὐριϑίῖ. Εἰς ΘΏ1ΠῈ 
ἴΠ6ΓᾺ σαριτα ἡστπογαίίο ΔΌβαιι6 ρασουη85 ΘΧδοίΉΠ6, 
οἵ, υἱὐ νΙἀοἴαγ, ΠΟ Γ58118 οἱ οι 6 η1ς8, πο βοϊτη 
ΨΦυάερδιη, 56 οἵἴγηδβ δάθὸ ργονί ηςἰδ8 Ποιηδη88 σοιη- 
ΡΙοοίθηβ. Αροῦδίυγ ἢϊς σοηβϑὺ5 Ηφγοίθ Μ. νἱνοηίο, 
ἰθπροΓγα πδιινι4115 ΟΠ γ5ι1, οἱ ἢἥσρθαϊ, αἱ Ὀγον ΓΟ 
ςσοηΐδοίο σοηϑίαγος 1 ρ6}}} διῃρ!6ο εἰν 406 σο- 
ρα." Βαῖΐ 8185 Ἰη!ογργθίδιοῃ [168 Ορθῃ ἴο πιΔΠΥ͂ ΟὉ- 
Ἰδθοιίοηβ. [{ ψου]ά βθϑηλ ᾿πιργοῦδῦ]α ἰῃδῇ ἃ τη ϑϑιιγα 
οὗ βαοί! ραπογαὶ ορογδίοη 5ῃοι ἃ ποῖ ἤᾶνα θθθη σο- 
σογαρα ογ πἰηϊοα δὲ ΌΥ βοιὴθ ᾿ϊβϑίογη, ΟΥ 1ποϊ]άθη- 
(Ἀ}}γ δ ἀρὰ ἰο ὈΥ 8οηθ οἷδεδσγ ψγίζοσ, δηά τι ψ}}} 
ΘΟΙΏΡΕΪ τι.8 ἴο ἀραπάοῃ 411] ἤορ68 οὗ ᾿η ογργοίησ {Π|6 
ὨδΧχί νΌΓΒ6 80 88 (0 ργόβεγνα ἴῃ6 σγράϊ οἵ ἰπ6 ἔνδη- 

5.6 [150 48 ἃ (1 {Π 1 ἢἰ8ιογΊδῃ. 
ῷ, αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς 

Συρίας Κυρηνίου’α Τίιοτο ἴα ἔδνν ραβϑβᾶρθϑ ἰὴ {6 Νὸν 
Γαοβίδιηθης (Π80 ἢανα σαυθθα πόσα ΟΠ Ὑ δηὰ 
ἀϊνογϑὶίγ οὗ ορίπίοη {Ππᾶπη (ἢ͵18. ΕῸΓ ἃ σοιηρ δῖα βίδίθ- 
ηθηΐ οὗ ἴὴ6 νᾶῦίοιβ ἢνροίϊοϑοθ, (Ἰηΐο ψ ἢ ]οἢ) 1ῃ6 
Ππτθ ἃ ρΡ]Δη οὗ τὴν οσΚ Μ1Π ποῖ ρϑγιη τη6 ἴο 6ῃΐε8γ,) 
Ιτὐϑὲ σοηΐοπί πιγβ6}  Ψ [ἢ ΓΟΙΘΓΓΙΏΡ ΠΥ ΓΕΔάΘΓΒ ἴο 
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Ῥοϊο ἢ ϑιγηόρπὶβ, 8 (συγ, Κοροδοτβ Δηδίεείΐα, 
ἘΠ9]6γ᾽85 Αηποίδι[οηβ, δηὰ Κιι!ηος}᾽5 (Ομ ΘΉΪΆΓΥ. 
1Ψ1}, όονόνοσ, ἀ6.4}} ἤΣοα οὔτῃοβα δυροίῃοβασ, νι οἢ 
ΘΒΓΥῪ σ] ἢ (Π6η (ἢ6 ρστοαῖοδβέ βου δηοο οὗ γαῖ, δηα 
ψὨοἢ, ἱπάροά, ἀο ποί τηδίθγ αι γ αἰ ἔδυ τοι βᾶςῇ 
ΟΠ ΟΣ : ἡδιηοὶγ, {Πο86 οἵ ͵ εἰβίοη διὰ (δαρδο)}. ἃὮ 
Ψ1] σοηθηςα ΨΙΠ Ἰαγυηρ Ὀοίογα ΠΥ γοδάρθγβ [86 
Ρτοΐδίογυ γειηδκβ οὗ (ἢ Ἰαίίογ, 

“ἌΝ 6η ψ δἰΐεηά ἰο (ἢϊ58 νϑῦϑρ, 88 1ἴ 68, νιιίδοιξ 
ἰδκιηρ ᾿ηἴο σοπδιἀργαίίοη {Π6 Κηον]εάρο νὰ ἄἀθγνθ 
τοι Δηοῖ ον αυδγίοσ, 6 Βῃομ] ἃ ΒάγαΪΥ (δ ηκ (ΒΘ ΓΘ 
γγογα Ὁη6 πἰ (ἢ6 ΟοΒϑρεὶ δρουΐϊ Ἡῃιςοἢ [Π6ΓῸ 18 1669 
β0ορα ἔογ ἀουῦδι. Τῆδὺ ψ ἢϊςἢ [88 ΡΥΙΠΟΙΡΑΙΥ σίνοη 
Υἶβθ (0 (ἢ6 4016 810Π8 (Πα ἤάνο Ὀροη ρὶ!(ἀοα οἡ (ἢϊ8 
80]6οΐ, 18 ἃ ράββδρθ ἰὴ Ψοβορῇι8, (Δηΐ. 6, 18. ο. 1.) 
ἔτοιη ἢ Οἢ Εἴ Δρρθᾶγϑ (δὲ ἢ ἰᾶχ ἰανοα Ὀγ ΟΥγθη δ, 
ὙΠ|6ὴ ψὰ5 (Π6 ἢγβι ᾿πηροβοά προ {πΠ6 ρεβορίβ Ὀγ (8 
Ἐοπλδηβ, μαρροποά δρουὲ ἴθῃ οἵ δἰθυθῆ Ὑθδ 8 δΙΟΥ 
1Π6 τ1π|8 ἢοτα βϑρόκθη οὗ ὈγῚ [Κ6; ἔοσ, δοοογάϊηρ ἴο 
Φοόϑορἤμυ8, 1 τγῶβ δἰϊογ τῆς. δχρῃ βίοι οὗ Αγοῇα δῃ8, 
γ 6η Ψπ468 ψγ8 γεαυορά ἰο {ῃ6 σοπάϊποη οὗ 4 ο- 
ῬΔΔῚ ον ηΠ6. ΑἈ΄.8, δὲ (δ6 {πὴ ψῇφη (μαὲ ΠΙΒΙΟΣΙΔΕ 
ψϊοῖο, ([Π6 ουθηΐ νγὰβ θοίἢ γτοοθηΐ δηᾷ ζῃΟΠΊΟΣΒΌ]6, 11 
αν ηρ αίνθῃ Ὀἰγιΐ ἴ0 8η ᾿πβυγγθοίίοη μος υἀ28 οὗ 
Ο4}166, ψηΐρῆ, ἐποιρῇ βοοῦ 4φῃ6 64 ἰο δρρδᾶγδποο, 
θόοδαγθ τη Ἰαίδηϊ βουγοβ οὗ 8 ἂρ (πὶ δηδᾳ ἴῃ [9 
ταη οὐ τὴ6 ἡδίϊοῃ ; ἰἴ 18. ἱπηροϑϑὶδ]6 ἰο {Πκ ἐδπαξ 
(η8ἰ Ὠἰδίουδη οουἹὰ οἰ Γ ἤδνα ογοΩ ἰὨγουρῇ ἱρ- 
ΠΟΙΔΏΟΘΘ, ΟΥΓ ἴᾶνα διίειηρίοα ΨΥ ἰο τηΐϊβγθργεβθης 
δὶ τηυϑὶ πᾶνε Ὀθθη Κπονψη [0 ἐπουβαη8 {π6ῃ ἰὶν- 
ἴηρ. Ἂς οδημποῖ, ἰμοσγοίογο, σἱδ Μαϊάοηδιὶ δωά 
οἴδιθγβ, οἷ Βμογὶ (88 πηϑίογ δ οὔσθ, ὈΥ βϑδογ βοηνἢ 
{π6 ογϑάϊε οὗ {π6 ἰδίοτίαῃ ἴο {πΠ6 4 ΠΟΤ Υ οὗ (6 
Ἐνδηρο]ίβι ; Βαοαμβο {Π18 Ψ1Π ὈῸ Τοιη, ἴῃ [86 15586, 
(0 Ὧο 8ἃ τπηδίογίαὶ ᾿Π]ΏΣΥ ἴο τηΠ6 Ἐνδηροὶδῦ ὨΜΉΒ6 ΙΕ 
1μδἴ υβ ἔγγ τῃἢδη ψῃθί δον, νι πους ἀοίηρ νοΐοηοθ ἐρ 
(6 νογάδβ οἵ δογιρίαγο, ψ θοῇ, ἱπ οα868 οὗ {}18 Κιηά, 
15 ἴοο οἴδϑη ἀοῦρ, ψὰ οϑῇ θαρίδ (ἤθ 80 88 ποῖ ἴὰ 
θ6 ἱποοηϑίβίθης τ {ἢ (Π}6 ἀσοομηΐ ρσίνθῃ ὈΥῪ ἐπ6 Ὠἰδίο- 

χτίαῃ. ΑΚ ἴο {{Ἰπ νϑεϊουβ ἸηΘΓρ οἰ (ΟΠ ἀονίβοε, ᾿ 8 
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ἸΏΆΥ ἨιΒΟγ δἰθγη οὗὁἩἨ ἡρατὶν αἱ οὗ ἤθη, {πᾶ ἢ Ὀοτ- 
8308 ΟΥΟΣ ΟἸα οὗ οου]ά ᾿πρᾶρίηο ἴθ, Ποὸ ᾿δὰ ποῖ᾽ 
ΡΥΘΡΊΟΌΒΙΥ Ποασὰ οὐ δἢ ᾿ἱποοπβίδίθηον τὶ ἢ (88 ὀδνί- 
ΟἿ8 ληϊογρεγοϊδίίοη Ὀζὰ ἴο ἴΠ6 Γοροτῖ οὗ {πὸ ψν 88. 
Ὠιπέασίδη, δῃεὶ ΨῃῸ ἯΔ8 ποὶ ἰῃ αὐξδὶ οὗ βοιῃθιίηρ, 
Ἢ 168 ΨΔΑΥ οὗὨ οχρἰδηφδίίον, πὶ σἢ τπὶρῖς τϑοῦσῃθ 
(Π68.᾿" | 
1 ΜΠ} πον βῃθ)οίη ἰῃ6 δἀῃηοίδιίοη οὗ Ῥ͵οιδίδι ἢ, 

ΔΏ(, [ὉΓ σγοαῖοὺ οϑγίαϊ πὲυ, ἰῃ 1Π6Ὸ οΥΙΡ Δ} [,αἰἰη, 5.6 
Ἴδοῖ. Α. 8, 48. 9209. Αηϊ. 17, 9,4. ὃς 19, ὅ. 18,1,1. 
ὃ 4,1. 20, ὅ, 4. Β6]]. 2, 17, 8) ὃς 9, 7, 8,6. Αςί 
ὅ, 87. 

“ Ῥοϑίφυδεη δηπο «Ζ7υ]]18πὸ 40. ΤΙΡοΥΙυ9 Βδοθειπὶ 
σοῃορϑδιϑδοί, βίδα, Ραγίῃιι8 ἀδεοϊβοθϑ ἃ δοεϊθίαια 
Βοιπαηᾶ, αὐ]θοὶς Αγανθαΐρ γόβηθπι, υἱ ᾿Κεῤίολειδ (ὁδὲδ- 
ὑαγ τ 40ὸ Ὀ6}}0 ϑέίατα ΟἸΠ οῖα νι οὶπα δγβιῖ, Τ’ ἀθαία. 
Ῥεοροηθῃὶ πηΐδϑι8 ΓΝ 15, {μι} ΔΒηὴ0 84Φ (Ομ5οΙα- 
ἰχπ ροοβοσζαί, ΤΊθδτο τἢ πίησεα Εἶναι βαϊυέδίο, [ιὅ9-- 
ἴθ νοοῖ. ΑὩπο 47, ()ὺ (ιβαγὶ Αὐπιθηΐδηι σδιξ-᾿ 
ΠΟ σϑοῖον ἀδίιβ οὶ, ἀῃδο ἀοεὺμπ 51, ναὶ. 89, 
Ατοδοῖδο πη οσχι ἔμηι τοὶδβδὸ σθηϑυῖ ἴῃ Ψυάεραῖῃ ὀρ; 
οὐ05 τοϊεθογεῖα ογαῖ ππϑερογία, πθάπθ δηξβ 1{Ππάὲ 
ὑσαρυ8 υπαυδ υἀδβραῖη ἱἰπίγᾶθδε Ἰορίυγ. Ουἱὰ 
οἵρα ἀϊοσθηγιθὴ δὴ δ σϑπ ΘΓΓΟΓΘ ἀποάθοϊπι ΒΗ ΠΘΤΙΠῚ 

᾿πὰἰνΠ αέδηυ) ΟΕ γιϑε! ροσὲ ἐθδηήρούα Ατοδοἰαὶ, νεῖ 
δνοητα Θυϊτγη δὰ ρου οὐηδυπ, δηΐθ 10 Γ- 
ἴθ Ἡοτγοῦβ πιαρηὶ ροβυΐβδο ῦ ΠΙυὰ ἀΐοὶ ἤθη ρῥσξοϑέ 
ῬΓΟΡΙΘΙ 68 4885 ἰαρτίτηυβ (βρ. 8,1, 98. φυοπιοάὸ Θηΐπε 
Ομνδιυβ 1ὅ ΤΊΘΕΙ Δ Πη0 ροίτιϊϑϑοῦ ΠαΡΟΥῈ 8 ππῸ8 809 
πος δος, 4υ͵ϊ8 Ἔροοίνᾶ ἴδπ| “ΘΙ ΘὈΓΙΒ ΠΟῸ ροίαυϊξ ἔρβυχη 
Ἰδίεγθ. Ηιϊης [ηἰογργϑίπ 4]}} σοπίθηδαηΐ πο Κυρη- 
γίου 864 Κυιντιλίου Ἰοροῃάυϊα 6580, υἱ ἴδειιϑ ϑῪΣίθ8 
Ρτϑθο8 ἱῃαϊσοίαγ, αὐυδὸ ἤν βοηίθηύα ἵ,. (δρθ}}} οἱ 
Ρ. Ὦ. Ηυδέ! : ΑΙ ἐοίυππ οοττδ ϑοειηἤυτ ἀσϊοηΐ; 
4υδπι σοη]δοίυγαια Τ.β. Βο6Ζα, ἰῃ Απηοίαί. ΕΘ. 1, 94, 
ϑ. οἱ ῥγοΐῃ τ οἱ γϑοϊζὸ γοριιάϊανη ἢἷθ νογῦ 8: υϊά δὶ 
νετὸ Ροϊυ8 ἰοίατι πος αὔτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο 

μονευόντος τῆς Συρία Ἐζυρηνίου, απ δὉ 8410 ἴῃ 
αἰῦο ΠΣ] δῃποίδίυμη, 41 ΟΥΓΘΙΙΙ ἐ πνα τῷ μξασθε. σὰ) 
1918 ςοήιάοειί, ροβίθα ἢ σοπίοχίιτη ἰγγορϑι 3 Νϑπι 
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οογιὰ ἀδοϑὲ ραγίϊοιϊα ασυτρίδιῃ, 4084 νΘΟΓΒΙΟΌΪ8 1516 
οὐ Βυρογίοσο σοπμθοίδίυσ, οἵ 8: π}1|6 αὐ άδπι ἴδο- 
ἔμ νΙἀοίυν Μϑιῖς 12, 42. υἱ βὺ0 Ιοσο 8ῃῃοίβν,. 08, 
δὲ ἔογί88518 οἰΐδπι ᾿ηἴγα Αςί. 8, 26. δεὰά μος αᾳυϊάθπι 
6ϑὲ οάυπι βθοᾶγα μοί αυὰπι βοίνογθ. Αθϑὶΐ δυΐθῃι, 
υἴ νοΐ δρίοθπὶ ππιιπ| ᾿πγηγυίΐοπι, ἡθάυπ αυϊσαυδηι ε16- 

, τγαῆδαι. Ρ]θγίψιια νϑγὸ βίδίυυπέ, ἀμ} }ς 5 ρῥγοΐθβϑϑιο- 
ηΪ8 ἃ 1 υςἂ ἢἰς τηδηϊοηθπ ἢσγί, 4 ΔΓ ΓΙῸΣ λεῖα 
δῖ ννθηῖθ Ἠρογοάθ, ρῬοϑίθγιοῦ Ασοῆοῖὶδο 1ῃ ΟΧχ! πὶ 
Ρυΐθο: ἴῃ 60 δυΐϑῃ ἀϊββοητυηξ αυὸδά στη νυϊρὸ 
υϊγίη8 υἱγαπχα δ σοηϑιπὶ Ορ͵886 ΘΧΙΒΕ Π]ΘΙΌΓ, 56- 
ουμά ἀπι ΓΘΟΘΏΓΟΓΟΒ Ἰηΐογργοίθβ Ὁγίοσ σθηβϑυ8 ΠΟῚ ἃ 
Θυϊτϊηΐο, 864 νοὶ δῦ Ηογοάβθ Μδρῆο νοΐ ἃ δδηίίο 88- 
[ΟΓΏΪΏΟ δοίιι8 51; νοῦῦδά δηΐὰ [ἰ|οξ 118 νοτίεπί : 
Ηας ἀεεογρίϊο ἔδοία »γίωθφμανι (Λυϊγ 8 ῬΓδεβεδ 
ϑγτγίδο. οββαεί ; Ἰυπροηίοβ πρώτη Κυρηνίου, ἃς κἱ 80 1]|Ρ- 
(υ ἐυἰδθοί προτέρα Κυλν νυ. ιἱ 9ο. 1δὅ, 8,1, 80. Οε- 
Ὧ68. 906, 1. Ατ᾿ Θυϊειηϊ 18 [ἢ Ζι(ἀεοᾶ σΘΏΒι1Π| 
οἰζίββο, ἢ}}}8 Η! ΒΕΓ σοΥΌ ἢ βοσιρβὶί, αυΐῃ 6 ἀα 1 
τείογί Τδοϊίυϑ, αὐδ ἤθη νἱἀθηίυγ οὑπὶ 1118 ῥσίοσι ἴῃ 
Ζυάεοαμι ρῥγοίθοίομθ σοῃβίβίθσα ρΟθθῈ; υἱἱ 8Π| ὩΟῺ 
ἀϊοδπι, 81105 δρυὰ ΨΦοβερῆυμῃ ἰῃ Ηἰβιοσιὰ ἰβί!8 ἰθαι- 
Ρσγίβ γθοθηβογὶ ὅτις ργαβίάθβ. Νβαιθ οἰΐδπι (θη- 
808 [δ]8 δοίϊ ἢΐξ τηϑηίιο ; σοηίγὰ οἱ γοῦρα [σα ἴῃ 
Αςε8. ὅ, 87. εἴ νοι: ΨόβαρἢΙ ᾿πα!]σϑηΐ, υηππὶ 1586 
σοἰοῦγοπη σθηβυη), οἵ, στη ΟἹ ΓΙΏ1}8 νϑηΐββοί, {0- 
ἄφοβ τοὶ πον ἰδίθ ρϑγοι ]βοβ ἐπ} Ὁ] 8] σορρίδβα. [πιὸ 
6Χ πίοσβ Βοιμδηογμ σΘΏΒι.9 101] ἢ6 αφι!ά6πὶ ῥγῖι8 ἀρὶ 
Ροίυϊξ, ο ὨΟΠ δὶ ΓΟ ΟΠ 68 [ἢ ΤΟΓΠΊΔΠ ΡΓΟΥΙΏΟΙΌ ΓΘ- 
ἀδοίε, ἢοπ νογὸ συ βιὺ Εερε νοὶ ἃ Εοιωδηῖβ ἀδίο 
νοὶ Εοιηδηοσγιιπὶ 806010 δγδηΐ, σθήβογο βοίογοηϊ: ἰὰ 
ὯΟ8 ἀοςοί Τδοϊυ5 ΔΏη. 1, 6. ο. 41. ὉΡ1 Ὠδτταί, (ἰ᾿ἰΔ- 
τοῦτ Ὠδ[ ποῖ Αγοῃοῖδο Οδρρδάοςϊ βυθ)]θοίδπι, ροβὶ 
τοοσίθιῃ οὖ} το 6 }]8886, φιοῦ ποδβίγυπι ἰῃ τηοά απ), 1η- 
φυϊῖ, ἀοΐδγγα Ἵθηβι8, ραί! {γραία δ ρθθδίωγ: 6Χ 400 
τηδηϊεϑίο Το ρίαν, ορε Οδρρϑάοςσα νἱνοηΐα 105 
σϑηβίίοβ Ὡοἢ μ1386.ὡ (ΑἿΣ Θρο, ᾿η4υ}8, [᾿ς 88 8οτὶ οὶ 
Τοβαρῆυμπι οἱ Μαγίδιηῃ Βεϑιῃθῆθην, ΄σὰο ἐδθιηροῦθ 
Ομ εϑῖιι5 παίιι8. δβίῖ, [111886 σθηβδιΐοβ, δὲ Ὡ0}}8 τὰς 
ορηϑβι5 ἔπ δοί8" Ἰλοβροηάςο, Ἰἰσθὶ σϑηβιθ {πὰς 
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Ὠοηάππι ϑρογδίισ, Αυσαδίι ἰἀπηθὴ ἠϊὰ δηΐθα σθη- 
8: ἰοΐυαι οτῦθηι ΒοιηΔΏ. ἀβεῖς ἄδογονί886, οἱ 60 
͵ρ80 ἰϑιῶροῦα ἱπη Ψψιάερὰ 8 ]ᾳυϊὰ σοηςρ!886, αὐοά εβὶ 
Ῥτορτγίὰ σθηβὺβ8 ΠΟ διαί, σθῃβ ἸΟ18 ἰδηηθη [ϊυΓ 
αυδϑὶ αυεράδη) ργοϊι8]0 οἱ πο οὈβεουγιπὶ ᾿Π6] οἴ τ 
᾿π] τυ 6 Παίρογὶ ροίογαί. ΝΙΠΙΓιτ), αἱ] ΟΧ Φόσθρῇο 
νἸάϊπγι8, ΘΧίΓΘ 15 Ἡδγοαϑ ἰθιρογθυ8 ροβί τηογίθιη 
Ατβίορυ!! οἱ ΑἸοχδηαγὶ ΗἰἸϊογυιη, Ψ900ἀ 8] δ Ἡδτγοὰθ 
Ρ6Ὶ 7υβ) υγταηάυτῃ (ἰοβασὶ ἐπογιιηΐ ἀσνίηςί!, φυᾷ ταῖ]- 
ΟΠ6 ΟῚ Π.1Π18 ὨΟΠΊΘΠ 511 οἴ 8] ο.ΙΟΠΘ πὶ Ῥτοῖ- 
ὑοσὶ ἀθουδηΐ φυὰπ ἰη (ὐδηδ{10η6, 144υ6 Γ[σδῃ) νος. 
ἀπογραφῆς, εἴ σοιητηοαὲ ροΐτ1886 οἱ γοί 1586 ΘΕΆ πὶ 
β'ρη!ῆσδτα οχἰϑίίπηο. δοίδ ἔ. 18, 2. ΗΕ. (μαδιᾷ. ἢ. ΚΕ. 
ΟΠΒδηΐῃα: αιδηπάο 418 ΓΘ 8] 418π| οΓαϊυτ, Ὠδα86. 
6 δα ἤησπι ρογάποϊΐ, ΒῈρογνθη 486 41:18, ἐΔηὶ δὺ- 
Βοίνβηβ, ἰὰπὶ βογὶρίιτα Ὧ4ἀ6 60 4υἱ 6ᾶπὶ αὐβοϊνις [(Δ: 
Ἰοφυϊίυτ, ᾳυδ8] 5018 εἴἴδοϊββεί. “οι ἔ. 10,1. Ψιάα. 
αϑδα. 40, 10." 

10 18 σοσίδιη (88γ5 (διρῦ6}}) {παι 116 νοῦ γίνεσ- 
θαι ἢ459, ἴῃ ἴῃ6 Νανν Τοβίδιηθηῖ, ΟἿΟΣ 56 η868 6516 8 
6 πηοϑὲ σοπη ΟΠ ΟὨΘ68, ἔο δε, ίο δεούηιθ, ἐο δὲ πιακίο, 
ἐο δε δογη, ἰο ἔλαρρεη. Απὰ οἵ (ἴοβα οἵδοσ πηϑδῆ- 
ἴῃ ρ5, [658 8114], Ὀυΐ 506} Ἰ ΘΓ ψαγγδηϊθα, (ῃ6 πησϑὲ 
ΔΡΡΙΙΟ40]6 ΠΟΙ [5, ἐο ἑαζε εἤεοῖ, ἰο Ῥτοάθοα 118 οΓάϊ-. 
ΠΔΡῪ σΟΠΒΘα]ΠΘησΘ8. Δ Ὄχδϑρὶθ οὗ (18 βθῆ86 ψ6 
Βανο, Μαίιῃ. ὅ, 18. ἕως ἄν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ κἡ γῆ, 
ἰῶτα ἕν ἣ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως 
ἄν πάντα γένηται: τοηἀογοα 1 [ἢΠ18 ΨΟΙΒΊΟΏ, «ΘΟΟΠΘΥ' 
4λαϊΐ δοαυεη απά οαγέδ ρον δὴ, ἐλαπ ὁπ6 ἑοέα ΟΥ' 0η6 
ἐξέέίο ο7 ἐλο 7, ατὸ δραϊί ρογὶκῆ, ιυἱέλοιὲ αἰξαϊηϊπρ ἐΐδ 
απ. Τα ἰαϑὲ οἰδυϑθ 18 ἴο {Π6 8816 ΡΏΓΡΟΒΟ ἴῃ (Π6 
Ε. Τ. Τιΐ αἷἱ δὸ εἰ ἰοα. Ἑτοτὰ {Π6 σοηηδοίίοη οὗ 
1[Π6. νουβα ψι ἢ (ἢδὶ ΠπΠ 6! ἴθ γ᾽ ργοσθαϊηρ, ἰϊ 15 ον]- 
ἄἀοθηξ {παι (πΠ6 νοῦ γίνεσθαι 185 υϑοὰ ἴῃ ἴῃ6 Οηρ, ἴῃ 
186 581η6 86η86 ΨῚΠ πληρώσαι, ἴῃ [Πὺ ραβ8θαρθ, 866. 
[Π6 ποίϑ ἰῃ {18 νογϑίοη. 8 ἢανθ δῃοίῃϑγ δβχϑδιῃρὶβθ 
ἴῃ {Π6 βαηθ Οοβρεῖ, 6, 10. γενηθήτω τὸ θέλημα σου, 
1 Ἐν ιοἱδέ ὃ ἄοπο; (παῖ 18, ἐακα οἤεοί, δ6 οτεομέοα. 
ΤΊ 886 ρἤγαθθ οσοὺγβ αἷϑὸ 40, 42. [κὸῸ 11], 2. 
8Πἃ ΠΘΑΙΙΥ {Π6 88π|6 22, 44, μὴ τὸ θέλημα σοῦ, ἀλλὰ 
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τὸ σὺν γενέσθω. Αραΐϊη, Μεί. 18, 19. ουὖν [ζύ, 
ϑρθακίηρ οὗ (6 ταχαδϑὶ το ὑψὸ οὗ ἴἤγθο οὗ ἢΪ5 
αἰ ειρίες 8Π4}} ἄρσγϑα ἴῃ τπλκίηρ,, βᾶγ8 γενήσεται αὑτοῖς, 
11 8ῃ4}} Ὀ6 δοσοιρ} 8ῃρ6ά ἔοΣ (θη), 1 8384}} ἤανο (ἢ 8΄ 
ἀσβιγοά οἴδϑοι. ᾿ 8}|4}} Ρτσάσοε μαῖ οὔθ οἷδοῦ ὃχ- 
διωρία, 1 (οτ. 15, δ4. τότε γενήσεται λόγος ὃ γεγράμ.- 
μενος, Κατέκοθη ὑ θάνατος εἰς νίκος: Τήδη ἐλαὲ φαψὶηνρ 
Ὁ ϑογίρέμγε σἠαίέ ὃ ἀαοοοπιρ δἠδά, θα, ἐδ ειυαξίοιεεά 
“ρ ο υἱοείογψν. Νον 16 1[{ θ6 γτεπιδικεά, παὶ ἴῃ ({|6 
τηοθξ ΘΟΠΙ ΠΟΙ δοσορίδεσῃ οὗ {π6 ψογά γίνομαι, ἃ αν 
15 Ἰη846, γένεται, ἤδη ἰἴ 18 δηδοίθα, ποὲ ψἤθη δ ἐδ 
οὐρογβάᾶ; ἃ τοηιϑϑί, ψδϑῃ 1 18 ργοϑοπίθ, οὶ πἤθη 
1 18 σγδηϊθα ; ἃ ῥγοιηῖδθ, ΨηΘΏ 1ἴ 18 ρίνοη, ἢοΐ ψ Ὦθη 
1{ 15 Ρεγίοσπιθά ; ἃ ργοάϊοείοῃ, ἤθη 1ἱ 15 δηουηῃοορά, 
πο ἤθη 1 ἰ8 {ΠΠ|6ἀ. Ὑδὲ 10 8 ἴπ6 Ἰδίεγ οπὶγ, 
τὨουρῖι 1685 σοπηπηοη τηθδηϊηρ, (Πδὲ τἢ6 νοῦ, ἴῃ αἱ! 
(86 Ἰηϑίδῃσοα ἀρονϑ ργοάυσθά, 15, ὃν {Π6 σοἠςυγγοηῖὶ 
νοῖς6 οἵ 8}] ᾿Ιηζογργοίοθγβ, ἰοθα υηἀογβίοοα. Ὡ{ΠοΓα ἴβ 
ΟὨΪγ ΟΠ6 5:8}} ροϊηξ 1 ψ βοῇ [18 ϑο [100 ΔΡρΘΔΥ8 
(ο αἀξἶἔἴδν ἔγοπι {πὶ σίνθη ὃν Υεἰθϑίδιη. Ηρ, 161 
βίδα ἢοΐ, ταί η5 (ἢ6 ΟΥΟΙΏΔΕΥ πιοβηϊηρ οὗ (δε 
νογὺ γίνομαι, δά, ἴῃ ἀείδηςε οὗ {πὸ οχργθβοίθη, δὲ- 
668 ἰ[8ὲ 1 15 ἀδυα] ἴο βρεοᾶῖ οὗ ἃ (ηρ ἃ5 ἀσῃα Ὀγ 
(δι Ρογβοῦ ὈΥ ψδὨοῖ ᾿ ψ͵8 ἤπΙ8ῃ84, Δ ποιυρἢ ἴὲ δὰ 
ὕϑϑη ὈΘΘΌἢ δηα οαττῖθα οὐ ὈΥ οἰδότβ. Βαΐ (0 βανῪ 
{παῖ ἃ Ὀυϑίηθδββ δη]οίηθα 80 οαγὶν ὈῪῚ Αὐρυβίι8 νγᾶβ 
Βογίοσιιθα 80 ἰοῃρ δῖεσ Ὀγ Ογγθηΐυβ, ογ ἀυγίηρ [δ 
δονογηπιοηΐ, ρῖνο5 ᾿ππη6α1416 ΒΟΟρα ἔοσς {πῸ 
οη, ““ὕἴεγθ νψῶβ, ἔβη, [6 πϑοδββϑιίυ ἰδαὶ δοϑερὰ 
ϑιου ἃ πᾶκθ ἃ Ἰουσθου τὸ Βοι θη θ (ὁ 6 τορῖθ- 
(ογ64, νι Νέδγυ, Ὠἷβ οδβρουβεὰ νι, ἴθ οὐὨἨ οἰδνθη 
ΥΘΑΓΒ θεΐοτο ἢ" Απά δνθη ἰΐ 1ἴ βῃου]ά δ6 οὀχργεϑβοά 
(μαῇ (ῃ6 Ὀυϑίηοθ88 ν8 δὲ ἐμαὶ (πα σομιρεἰοά, ἰΐ 
τηῖρἢϊ 86θη βίγδηραε [Πδί, ἴῃ ἃ ΟΟἸΠΙΓΥ͂ η0 ἰΔΓρῸΥ (Πδὴ 
ἡυάρα, (6 Θχοουζιοη οὗ {Πὶ8 ογάρε βῃουϊὰ ανο σαὰ- 
ηυϊγοά 80 ἰοηρ ἃ ({1π|6. [π τ ψὺ 1 αν σοηδογοᾶ 
δ ὈοΓἢ ομ]θοίοΠ5 ἀγ οὈνΙαίοά : (ἢ6 τερί βίον (σπαῦ- 
ΕΥ͂ΟΙ νγὰ8 [{6 ἰηςθηϊο οὗ 10) ψδὰ τηδάθ ἴῃ Ηθτϑα᾿ 
αππη6, θυὲ μὰ {6 1116 ΟΓΥ ἢῸ σοπδοαιθῆσοβ. ἸΥΠΘῃ, 
Δίου (6 ἀεροκίκίου δη4 Ὀαηϊδηπδς οἵ Ατγοδοΐδαθ, 



5Τ. Ψ0ΧΕ, ΟΗΔΡ. 11. 910 

Τυᾶοθα 8 δῃποχϑά ἰοὸ δυγία, δῃᾷ Ἴοηνοχίδα ἰηΐο 8 
Ρτονίησο, ἰθ6 γβρίβίογ 9Γ 1ἢ6 ᾿πῃ 8:8 ῃ 18, ΤΟΓΙΩΘΣΙΥ 
ἰάκοη, βθγνϑή 88 ἃ (ἸθοῖοσΥ [ῸΓ ἰαυίην ὁη (ἢ6 σοι 
ἴο Ψ ὨΙςἢ (6 σου Υ ψ)ἃὰ8 ἤδη ϑβιι]εορά. Νοὶ Ραὲ 
{μι {δετα τυβὲ πᾶνα άρρθηθᾷ σοηβἀθγαρ]θ σθδυροβ 
ἴῃ {π6 ρφορὶβα ἀυτίηρ [δαὶ ρετοα; θυ (Π8 ΘΓΓΟΓΙ5 
ΠΟ (ὔρ86 σἤὔδηραθδ ΙΖ οσςϑδίοη σοι, ΨΙ 
ῬΓΟΡΟῚ αἰϊδηϊοη, θ6 ΘΒ} τοοι θὰ. Αμὰ {ἐβμὺ8 1 
τσ! Ὀ6 }05}}γ βαι ἃ τΠμᾶΐ δη. βηγοϊηρηΐς ΠΟ ἢ δέ 
θδθη τη846 βονογαὶ γϑᾶγ Ὠρφίογο, ἀ1ἃ οί ἰδἶζα εοβξεςοι, 
ΟΓ ργοάυοθ Θοηϑθη! θῆσο8 ΨΟγΓΠΥ οὗ ποίϊοα, 1}}} (ῃ6η. 
ὮΙ βοϊυϊοη ἀο68 ῃοὲ αΙΗ͂ΡΙ, 1 (ῃ6 τΟΒ}} 1, ἔτοσ ἐπ δὲ 
αἰνοῃ Ὀγ Πβίοῃ, δη δρργονεά ὃν Ῥυίάθϑιχ, θηὲ 
τι ἀἰΠἜἔδτβ ἴῃ [Π6 τηοϊμοά οἵ εὐμποίηρ ἰ(ἢ6 οοποίυβ]ο0 Δ. 
(δρθε}.) 

Ι τηυϑί δἀὰ {Ππ|π| ᾿ἱηρϑηϊουβ βοϊτοη οὗ 1 ΔΥΠΘΥ ; 
ν!Ζ. {πα (ὑὐγγθηϊυ8 88 βϑηΐ ψΠ] 8η ΘΧΙΓΔΟΓΩΙΠΑΓΥ 
ςοπ 88 οΏ, ἱπαἀ664, Ὀυϊ ᾿ηἴο Φυάσδα οηἱν, ψ Ὠϊοἢ νᾶ 
ποῖ ἐΐφη δῃηθχοά ἰο ϑυγέα, ἴο δεϑὶϑὶί ΗἩδγοά 1 πιδκ- 
ἴῃς 188 σΘΏΒι8; {παΐ [ῃ6 ἀφδογθα [ὉΓ τορι βίθτηρ, πᾶ- 
σαν τὴν οἰκουμένην; ΘΧίΕ 6 η0 διΡΓΠΟΙ, ΟΥΘΙ ΨὨϊςἢ 
Ηετγοὰ ψ)85 Κἰηβ. ὅδ66 ἔχοά. 10, 85. 
Ἵν εἰβ. οῦβοενββ, (δι ἐβοιρἢ [Ὁ 88 υβῦ8] [0 ΘΕΓΙΥ 

Θἢ ἃ σρη8}8 (του ἢ ἰδ6 ρῥγονίηρα, οὶ νὰ ἦο ποῖ 
ἤμᾷ Εοπιδη 1 οραῖο8 ἀδρυϊεά ἱηέο {ΠΡυίᾶγΥ Κιηρ- 
ἀοιῃβ ἴον (πδὶ ρίγροβα, δηα {πᾶὲ βυςῇ 80 ἱῃῃθονϑίίοι 
Γαϊβθα ἃ γϑυοίοη διροῦρ {86 (Ἰτ8, δῇϊος (ῃ6 ἀρδιὰ 
οὗ {ποὲγ Κίπα. Τοῦ, Αῃμπα]. 6,41. Ηδ βῴρροβαβ8, 
θη, ἢ ΑΙ]6χ. ἀθ ἅπηα οἱ Βη6 86 πδίβ]}, ὅς. Ρ. 18. 
{μδὲ {π6 οἱ οὗ 6] το Αὐρυϑίυς, αἱ [818 ἐπ 6 
βχδοίρᾷ οὗ {η6 6 Ψν8, (ὑοΒβ. Α. 17, 2--4.) νΒῖςοἢ υδ0. 
Αἰ γ δοσοιηρδῃη! θῇ 8 σθηϑ808, (866 Ρ]αί. Ργεῖ. [8 Ῥρρῃι- 
ῖο, υ, δδ. εἰ βε4η. 814 Ταπηη. Φ, 11, 80.) 15 σα! ρά 
ἀπαγραφὴ, ἰγυΐ ἰδᾶνο5 ὰ8 ἰὼ (6 ἀατγὶς τοὴψ Ογγεοηΐυδ 
ϑῃοι!ὰ ον θ6 ροόνϑσηοῦ οὗ ϑγγίᾳ. Τῇ οἷ νοσβο 
5. ἐπουρῇξ ΟΥ̓ τῆν (108, 88 ΒΡ. (δ ηά]οσ 3η4 
Με. Βονυεσ, 8ῃ ἱηξογροϊδίίοη, Βαΐ, 1 80, 1 πιμιϑῖ 
μαᾶνθ οσσαρίοα ἃ ρἶδος ἴῃ [Π6 ππλτρίη οὗὨ βοῖηθ νϑγῪ 
ΘΔΙῪ Δ Θέ ρ9, ΒΙίῃ66 10 16 ΤΘσΟρΏ:ΖΘα ὮΥ {Π86 τροϑὲ 
δησιοθαῦ δ νϑηογϑθϊθ οὗ (ἢ Ν᾽ γβίοῃβ, (ἢ δυγίβο. 



20 5Τ. ΠΟΚΕ, ΟΗΑΡ. 11. 

1 αἀά, εἰαὶ ἰο {6 ἔδεΐ, {6 βίοτος! ἔδοεϊ, ({Π|δῖ 
ἃ θηδγαὶ ἐθηβι}8 νγἃ8 τηδἠ6 (πγουρθουΐ ἰῃ6 ΕοπΊδη 
Ἐπωρίγα, ὈῪ Αυριιβίιι85,) τα ἤᾶν {ῃ6 δυ(ῃοσί(υ, 816 ]} 
88 ἰΐ 18, οὗἮ Δἢ δῃοηγποῦβ ἩΓΙΓΟΓ ἴῃ δυϊάδ5, ΓΤ. 1. Ρ. 
δύῷ. Β. ἀπογραφὴ, ἡ ἀπαρίθμησας, ὁ δὲ Καῖσαρ "Δυγυσ- 
τὸς ὃ μοναρχήσας εἴκοσιν ἄνδρας τοὺς τρί ξως τὸν 
βίον, καὶ τὸν τρόπον ἐπιλεξάμενος, ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν 
τῶν ὑπηκόων ἐξέπεμψε" δι’ ὥν ἀπογραφὰς ἐποιήσαντο τῶν 
τε ἀνθρώπων καὶ τῶν οὐσιῶν. 

4. ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαβὶδ. ΤἼΘ ψοΓάϑβ ο. 8η4 π-. 
ΑΓ (8 ἀἰδιϊ ρυ βηῃθα Ὁ Κγρκο. ΨΦΌβορὴ ψ88 οὔ πε 
Ββοιβα οὐ Ὀανίά, βίης ᾿6 ἰγϑοθα ἢ}5 οτὶριη ἔγοι (ἢδΐ 
ἸὩΟΠΆΓΟΝ : ἢθ ψ88 Οὗ (Π6 πατριᾶ, ΟΥ ἈΠ, ΟΥ ἐγὶδθ 
οὗ Πανὶ, βίηςσα ἢ6 δά 6 8δη6 δπορϑβϑίογβ νι Π8- 
νά, ψηθίπογ ὈΥ πατριᾶ, 6 υπῃάἀογβίδηα [Π6 ροβίθ- 
τιν οὗὁὨ ΒοδΖ, ΟΓ 80η16 0Π6 6Ἶβ6 οὗ ἴΠ6 ῥγορμοηϊίογβ οὗ 
Πανὶ. ΤΙ 8 οὐ 1Π6 φγϑοθαίηρ νογήβ ἰδίαν πόλιν, 
Οτοίυ8 οχρίδίη8, ““ ἴῃδί οἰ ψ Π]Οἢ ἰογιη θεῖν δά 
Ὀεϊοησοά ἰο {δοῖν ἐπ} γ,᾽ ὅς. (566 ΕΠ ἢ γῖι5.) ΤῊΘ 
66Ώ8118 διηοηρ ἴΠ6 [678 ψὰβ πηδή8 ΟΥ̓ {γΓ1068, οἰαηδ, 
δηἀ {Ἀ1211|168, Ψ ὨΙο, αἴογ (ἢ6 ΠίΔῊΥ 86ραγδί! 8 οὗ 
(ῃΠ6 7216, 88 {πργϑοί δ Ὀ]6, ὉΠ1688 ϑαοΐῖ Ὀαίοοϊς 
τῃδπηδοῖνοθ ἴἰο {Π086 μ͵αο 68 ψ ΏΙΟἢ ἐογ] ΠΥ δα (]]6η 
ίο {Π6 οί οὗ {πεὶγ οἶδ, οὔ ἈΠ] ; 411 ψῃϊςἢ σου] ά 
θ6 Κηοψῃ ἵγοπι (ἢ6 σοαηοδίορίοδὶ ἰδ 1689, Καρί Ὀγ 1ῃ6 
268 (ἢ δυςῇ τοι γκαῦ]α οἽχασοίπθθβ. [,6 (Ἰἴδγο. 
Ρτγοάιϊιςοβ ἂη ἰπδίβπος ἰγοίη 1[ἰἷνγ, 42, 10. ψ ἤθγο {(Π6 
(οηϑυ] 18 84 ἔο ἤανα ογάογθα {6 Βοιηδη οἰ ΖΘη8, 
;. 6. οἰ οΗγ (Π6 ϑοοὶέ 7, αὐϊηΐ ποπιδρῖδ, οὐ [ῃΠ6 8]1Π164 
οἰ(165, Δάπιϊ 64 ἴο 1Π6 ἐτοθάομι οὐ ἔροπιο, ἰο νι ἢ- 
ἄταν ἴγομῃ ἴο 6 ἰαχϑά ἴῃ {Π6ὶγ οὐ οἱ(165. Τὸ ψ οὶ 
νει. 445 οηβ γαῖ τΊοΓ Δρροϑίίθ, ἴτοιῃ [ἰν. 88, 28. 
δηὰ 80. δηά (ἱς. ἀθ 1ορ. 2, 2. “ Νυπηηι4 ἀϊι88 [ᾶ- 
6.18 Ῥδίγ! 88 9 --- Ερὸ --- ΟΠ δ8 πηιηϊοΙρθυ.8, ἀτ188 
6886 σΘΏ860 ἹΠ ὑηδῖη δία τθ0, Αἰ ζογδη οἰν (4118---- 
ουπὶ ογἵιι Τ βουΐϊδηιι5 δϑϑοί, εἰν ΒΕοιηβδηυ8, ᾿8- 
δι αἰΐογδπι ἰοοὶ ραίγίδιι, Δ] γδιη 1018 ---- οἱ Θδ ρᾶ- 
(τἰδπὶ ἀπο! πλι18, ΟΌἹ ηδι], εἴ {Π|4τ0,),) 4.8 οχοορία 
811η}115.᾿ ἵγεῖ. ΟὈδβογνθϑ, [δὶ [Π6 δογυαπέδ τρὶς θ6 
ὀικογενεῖς, ἐμεγίον Ὲ πατρίαν ἰΒ δα ἀε(, ἃ8 νν6}} ουξ οἵ 
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ἀϊϑιϊποιίοη ἔγοιῃ βουνδηΐβ, 48 ἴγοῦ] ἰῃο86 ψῆο ἀδἀπσοα 
{Π6]ὉΓ γα ἴτουι ΠλΑν 4, ἴῃ [6 τηδίθγηδὶ ᾿Π6. «0056 ΡῈ. 
Α. 6. Υ. 1. 

4. ἀνήβη. Τα ποτῆ 15 υβξοάὰ ψΙ τοίργοησο ἰοὸ [ἢ6 
δἰἐμαξίοη οὗ 7.68. 485 Ὀαϊηρ' ἃ ΠΥ σουηΐγυ, ἴῃ σοη,- 
Ῥδγβοὴ ἴο δι οὗὁἨ (4.166, ψ ἢ] σ ἢ τγα8 τη ϑίν ἃ ἰονο] 
ΟΠ. 

ὅ. σὺν Μαριάμ. Τα Ὀεβὲ σοπιπηδηΐαίοῦβ ἃγα οὗ 
ΟΡΙπΐοη ἰδεῖ Μᾶγν ννὰβ 8η ἠθίγοδα; ἴῸγ οἰἤογν 86 
ὑΠ6γα νοῦ] πᾶν ὈΘΘὴ ΠΟ ΠΘΟΘβ81{Υ (ῸΓ ἤδθτ Ὡδῆθ ἴο 
ἤανο Ὀθθη τοριϑίασεα οἡ [6 ρυθὶϊο ᾿ἰ8ι8. Εὸγ (6 
8876 6Δ1156, Ἴ; ψ88 ΟὈ] ρα ἴο Θβροιι86 80Π16 πΊΔη Οἵ 
[η6 βϑαπ6 {Π06. [μΚρ, γυϑί δέϊεγ, 0868 [6 μεμνησευ- 
μένῃ (ἰπουρῇ ἴῃ ἴδοϊ, ΜΑΓΥ ψγὰ8 ποῖ οἠἱυ. δεέγοέἠεά, 
(υῖ πηᾶγτιοα ἴο ἢ]1π1,) οι οὗἉ ἀ6]!Ισασν, Ὀδσοαυδβα (Πουρἢ 
ἢ18 στ, ἢ ὑγεδῖθα ΠῸΓ 8ἃ8 ἃ δροιδϑα. Νοῦν βρουϑδθ 
(ϑαγ {πΠ6 ΒΑΡΌΙΠ5,) ἡ γα Ἰηςογαϊςοΐδ νΊΓῖ8, ρογ!ηάθ ἃς 
τησηϑίγυδίε. (ατοί.) 

7. ἐσπαργάνωσεν. Τἢ 6 νγογά βρη ϊῆθδ ἴο ΒΙη ὕρ ἴῃ 
ΒΔ] 1ηρ οἰοί 68; ψῃοἢ 88 Ὀγ {ἢ 6 ΔησΙΘη(85 βιίιιαϊ- 
ΟἾΒΙΥ διἰθπά θὰ ἴο, 1οβὲ ἴῃ6 ἰδηάογ ἔγαπηα οὔ 6 ἰηΐδης 
πο ν Δα ΓΘ, {Πγουρὶ ΘΚ 6 58, ΟΥ̓ 8η δοοιἀθηΐδὶ 
ψγοϑησἢ, δΔηγ} ἀἰβίοστοη. ὅθε Ηδβγυοῖ. δηὰ δυϊ 88, δηά 
1116 εἰϊδιοη8 ἰη Ὗ εἴ8. οὗ ψῃϊοῖι τἢ6 [Ὁ] ον ηρ ἃ]οπο, 
8ΓΘ ΟΥ̓ ΔηΥ ἱπηρογίδηςσθ. Εἴγῃ. Μαρ. σπάργανον----- 
λέγονται δὲ αἱ πρῶται Φασκίαι" σπαργανώματα, ἔνθα 
δεσμοῦνται οἱ παῖδες ῥυθμιϑόμενοι ἐπὶ τὸ ὀρθότερον. δοηθοδ 
γ, 44. ἀθ θοβοῖ. Νὰ τοῦτ θογίβ8 ἱπητηδίυσα ἀθῖοσ- 
“ν ἴῃ γθοΐυμῃ οχίζυγα σοηϑίσιηρσιηί. 1 866 [υπρ.͵ 
οἢ. 1697. ἐπεὶ δ᾽ ἔτικτες, τόνδε παῖδα, κἀπέθου ἐν σπαρ- 

γάνοισιν. Ἠεβγοῇ. σπαταλᾷ τρυφᾷ, Τἢ58 18 μῈ}]} 
1ΠΠπδιγαϊθα Ὀγ {π6 [Ὁ] ονῖηρ ρᾶββαρα οὗ Ατγίθιῃ!α. 1, 
18. ἐπεὶ καὶ οἱ ἀποθνήσκοντες σχισμένοις ἐνειλοῦνται 
ῥάκεσιν ὡς καὶ τὰ βρέφη. ῬὨΠοΒῖΓ. πηὰρ. 800. παῖς ὁ 
ἔτι ἐν σπάργανοις, Δηά ἱπΐτα 801. καὶ σπάργανα αὐτὲν 
ἀμχίσχουσιν. ΖΕ ΒΟΥ]. (Ποαρἢ. 7ὅ8. παῖς ἐτ᾽ ὧν ἐν 
σπάργανοις, Αρληϊ. 1615. τυτθὸν ὄντ᾽ ἐν σπάργανοις. 
Αρα. 1506.5 ΤΏ ρῥγδοίϊςα οὗ οοηδηΐϊηρ (Π6 1᾿π|}08 
οὔ ̓ ηΐληΐβ ᾿ψ85 ποΐ ρϑου ταῦ ἴο {Π6 δησδηίβ, Ὀυϊ ννᾶ8 
10 υ86 ἴῃ (Π18 σουηΐγΥ {1} {Π|6 α8{ σΘΠΓΌΓΥ, 85. [ἢ 6 
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ἔεγι διυαάαἐξις- δαπα ἱπαϊςαῖθθ, σδεὰ ΡῪ 5 ΕΞ 
“ΤΟΙ 88 ἰοὺ 8᾽αρδί ἱπ ἰθηάογ, βινδααϊηρ Ὀαηά:᾽᾿ 
Δῃἃ ὄνθὴ ὈγῪ Ὠιγάθη. Αραίηβὶ {8 ργδαίίςθ, Ηἰῦ- 
θογί Ἰοηρ δροὸ ρῥτγοίοβίθά, [ἢ ϑοπδ ρϑίῃοιῖίς νϑγθθβ, 
αἰϊοα ὃγ Ὠ τ. ΠΣ ἡλεὰ ἴῃ 8 Πιοςοατν, δηὰ ψνῆηϊςοῇ 
Γοιηϊη ἃ πιὸ οὗ νοσὺ δοδαι Ὁ} ορίρτγδαι ἴῃ τ ασθοκ 
Απίμοϊορία, ἰο ψ ἢ ἢ 1 σδηηοῖ πον ἴὰγη. ΤΠα ψογὰ 
15 ἀεγινοά ἔγουι ἴΠ6 ΑὩρΊ. δάχ. δισοέϊεη, ἐο δἱπά. 

Ἵ. ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνη. Ι͂ῃ ἴΠ6 ἱπίογρτθ- 
(αἰΐοη οὗ {15 ψοτγά, ἰπογα ἢα8 θδθη πο ᾿ἰ{ἰὸ αἰ δγθηςσα 
οἵ ορίπίοη. Τῆς βεῆβθ σσπιοη)} Υ δι Γι θυϊδὰ ἴο [ἰ 18 
Ὡπαηρον. Βυῖΐ δ. 1 π1881115, Δ ἃ βίησθ ΠΙ8 ([1π16, {π6 πγχοδῖ 
οοἰεὈτγαίθα βοξοίαγβ, ἤν δϑει ζηθα το 1 ἴῃς 5ἰρηιῆσα- 
(΄οη οἵ δέα μίωπι. 80 δἀπιοῃρς οἰ οτβ,  εἴ8. ψῇῆο οἰζθ8 
γι. δ η. 1. 4856. Ιρηανυῦι ἔμσοθ ροουϑ ἃ ̓ γβδορί- 
Ὀμ5 ἀγοεπί ; 7, 2756. διαῦθδηῦ [ογσθπίιηι ΠΙᾺ ϊ [ἢ ῥγρὸ- 
δοριθυ5 ἃ[{18; Ὧἃπα 18. δἴ}6 1Π ῬΓΘΟΒΘΡΙΌΙ1Β 0ΓΒ1 ΒΕΕΛΊΓΘ, 
ϑογν 9. (αυοῖς, εὐὲ αἰμηέμν; πο θη γεύότα ρ»γαδ6- 
»ια καδεπέ. 1 (6 τηδηροῦ (ἀγρυθβ ᾿᾽ οἰβίεϊ η) ψεγα 
ἃ ρματί οὗ [Π6 βίδ06, διά {6 βίαυϊα ἃ ρασὶ οἵ {6 'ππ: 
τ (ο]]}οἱ5, ἰΒας 6 νῇο δα τοοῖῃ 1 [Π6 δίδθ]ο, δαά 
ΤΟΟΠ] 1η {86 ηη. Τπετγείογο, ΟΥ̓ βαγίπρ {πδί {Π6ΓΘ 
ἵγ88 ὯΟ ΓΟΟῚΣἧ ἰὸς ἰδ δε ἰἢ {π6 ἰπη, ἢ6 ἱπαϊοδίοα {πδῖ 
[ὴ)6 8:4016 ψᾶβ ὑπσοηηδοίοα ὙΠ τΠ6 πη. [Ιῃ ἔδοϊ, 
1Π86 νογὰ φάτνη 5ἰρΉ1Π65 Δὴ ορρῆ σουτγί Θδηο]οβοα γ΄ 
διρὴ νοοάδη μαίοθϑ, διά σοπιπγυηϊσαίίης ἢ [6 
δοιυιϑ6, {που σι 0 πλοσα Ἰοἰηθα ἴο, οΥ ϑοραγαίο ἔγοωι 
τ, [Ὡδη ἃ ἥαγηι γαγα 18 Ἰοϊῃ66 ίο, οἵ βεραγδίϑα ἔγομι, δ᾽ 
αγηι ἔομδο. ὅο Ῥο ]ὰχ 1, 184. ἱπαὼν καὶ στάσις ἵππων 
καὶ ἱππύστασις, καὶ σταῦμὸσ, φάτνη. ΟαρΌ6}} Πονν- 
ἐνασ, θατ 165 Βαια ἴον (ἢ6 εὐφηποΉ Ἰη οτρτοίαϊοη πεαρ- 
6. Ηΐϊβ γϑᾶβοῃβ ὅγθ, 85 υϑιιδὶ, δἰ ΠΥ ᾿ηρδηίουβ, 
αἱ, (Ο 816, ποῦ νεσὺ σοηνηοτηρ. Τἢ686 1 58} Ὀτγιοῆν 

ΘΧΔΙΏΙΠΘ, 8η4 88 ἀνέκλινεν ὁσσυῖς ἔγϑί, ἢ (6 δοηΐθησο 
ὑοῦ οὐ οοποϊἀεγαιίοη, 1 5114}} σοτηηθςθ, ὈΣ δηὶ- 
Δα νογι ηρ᾽ ΟἿ ἃ βέγδηρο τιἰϑοοησορίϊοη ἔν. ( δγίβιορ, 
1 66 "13, ἔγοπι ᾿ρποόσγδηςθ οὔ Πα Οὐστοθκ ἀΐοπι. ΤῸ ρτονθ 
φάτνη ἴο ἢᾶνα ὈΘΟη ἃ ογὶδ ΟΥ τιαῆξον, ὯὮΘ ὑγρεβ [ἢδέ 
ἐπ οἴιοσ 586η88 οἵ ἀνακλίνειν, ργοροδοὰ δγ τηϑηγ ἰοαγηρά 
ὭΘΉ, 96 61η5 ἴο ἰοδα ἴο 8η ΔΒΓ Υ : “ Εὸγ ἴβϑγβ ἢ6,) 

" 
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ἴο τηϑῃίοη {86 ἰαγίηρ οὗ Α σἢ]]ὰ, ψιδοῦϊ βαγίηρ 
τὐίογο, 18 ἃ νϑῦν ὈΪΔῊΚ βοσγί οἵ 1ηἰοσιηδίίοῃ ; δηὰ ψΠΘΏ. 
τἢ6 ρίδοθ 18 ἡδιηρά, να δχρϑοῖ ιἴ ἰο θ6 νδαῖ βαγίσ- 
ἴαγ]ν τρῶγκα (ἢ ϑ:1πδέΐοη οὗ {πΠ6 “ἢ1} 4, )ηὰ ποῖ τῆδΐ 
Ὧθ ἢδ8 ἴὼ σοποπ ΨΠὮ (ἢ096 Ψῆο {ἢ 8 ἀΐβροβα οὗ 
πὶ, δῃὰ ρϑῦπαρβ σἱτῃ ΠΥ οἰποτβ. πα πρὶ 
ἰίανο ἐχρβοίθα ἔοσ ᾿πέογπιδίίοῃ, δοῖηθ ψογά (βμ 6 ἢ 88 ἴῃ 
ἃ ογϑά 6, ΟΓ οἢ ἃ φοιοσῇ,) ἴο ἀδποίο τοίθγῈ.᾽ 1 ΔΏΒΥΘΕ, 
[Πδἰ [Π6 τνοτγά ἀνακλίνειν, 18 Ἰγοαυθη γ, θοῖῃ ἴῃ {Π6 
Νον ᾿Τεβίδιηθηϊ, δπὰ τη τἢ6 (Ἰαβδῖοδὶ ψγιίθ γα, ρυΐ 
αὐδοίμέοίψ, 8ο τ1πδἰ [Π6 ρίαδσα τούθγθ, δυο 88, βοδί, υβά, 
σοιις,, ὅτο. 18 ἰοῖς το 6 ΒΌΡΡ]16α ἔγοιῃ [ἢ6 σοηίοχί, ΟΥ 
ἔγοιῃ {86 οἰγουτβίδησοθϑ οὔ Π6 οϑϑθ. ἢ|Ὲγ6 6 ἸΏΔΥ, 
ΤΙ Κ, τηοϑὲ σογγθοῖῦν σοπάθσγ, "ὁ δα ογααίοα ἠϊπι." 
“ΓὨουρὴ {Π6 ἔθει ογαάίο Ν}}] Ὀς ϑεὰ ἐνιργοργὶδ, 88 ἴῃ 
Πεγάθπ᾿ 8 θεδιε ἔα} οοιρ]οῖ : 

«Οὗ ᾿πέδης 8 ἔπη τὰ] ἔγοτι {86 οποαϊθα σόοβ, 
Οσηνεγοά τὸ φαγί, δηὰ ογααίεα ἴῃ ἃ ἴοι." 

Τραῖ Ἰδοῦ ΨΘΓΘ ἰῃ 0.886 δΔιησῃρ (Π6 ΠΟΘ 5 (ΝΠ Οἢ 
Βρ. Ῥραῖος Πδα ᾿Ἰηἀ664,) Ὁτ. (.. ρῥτονϑδ ὈΥ ἃ ραβϑβϑδρδ οὗ 
ΠΠοῦαθε, δπὲ οὔθ ἔτοιῃη ΗἩθγοάοϊ. Βυὶ 1] 5ϑῆου α “πᾶ ρῚ πὸ 
δαῖ {Π6 φάτνη πΠΘη οηθα ὃν Ηετζοθοίυδ, νν88 Δἢ υἴ6Π5}} 
οἰιοθγ υβοὰ ἔου τ ΓῪ ΡΈΌΓΡΟΒΘΒ, ἀπ σδηποῖ βεσνὲ ἴο 
Ῥῖονα ἃ βθῆθγαὶ συβίοτῃ. Οτιθηῖδ) ἔγανϑ ΓΒ Β5ΌΓΟ 118, 
(μα: {Π6 Εαβίδσῃ πδίϊοηβ 0586 ΠΟ "67, ὈΓΟΡΘΙΪΥ 80 
ὈΔ [6ιἱ, θα. ΟὨΪΥ ἃ οοᾶσβα ἢαῖσ-θερ. Οδιρθο}}, πονγόνοσ, 
[9 ςοιηρίοίοϊγ γοίυθα [Π6 Πγροίῃοβὶ8 οὗ Βρ. ῬϑᾶσἼεθ, 
ἀπὲ {Π6 φάτνη ἀΘὨΟ 68 ΟὨΪΥ ἃ ἠαὲγ-δαρ, ᾿πουρῇ {ποτὲ 
866 818 Ὠ0 Γαδϑοῦ [0 ᾳφεθβίϊοη πα βυοἢ ἃ υΓ6 51] γγ88 
(ἢ6ῃ, δηἀ (ηο ἀοιθι) 8{1}} ἐσ, τὰ υ86 1ηὴ [ἢ6 Εδϑι. Ὁ σ. 
ΟμηρὈ8}} αὐἀπιλ(8 {πῸ ϑἰονν σδηρο οὗ ΠΠΒΏΠΟΓΒ ΔΙ ΠΟΠβρ' 
{Πη6 Αϑἰδίϊςβ, ὑὰ( οὔθογνοβ, τ αἰ Σ ν6 τόσο ἴο σοβοίυ 6 
εθαί {ΠῸν πσυοῦ οἠλαημο αὐ αἰ, χὰ μου! ΕΥΓ πογα 
ψνιϊάρὶγ, ἰπ8η 1 Ψψὰ ϑμουϊὰ Ρείξονε ἰμοῖ 88 ἤοκ] 6 49 
οιιρθοῖνεβ.Ό Ης ἰἤφῃ 5ιυ)οῖπα {Π6 Τ0]]Π οὐ περ ΝΟΙΥ͂ 
7υἀ!Ἰοίοιιβ γθιηδῦκβ οἡ 15 80) οἴ, δηἃ Οἡ (ἢ6 ΡΓΌΡΟΓ 
τοοεο οὗ υδίηρ; βυοἢ ψογ ΚΒ 88 Ηδγιδτβ Ὁ βογνδί! 8. 

“} να δαὶ δὴ οδοβϑίοῃ, ἰ8 {ῃ6 ῬΓΟΙΣΠΉΏΔΣΥ 1018. 
βϑγίας θη, (9 ἱπαϊςδίβ δῃὰ ἴο ἴτδοθ ϑθπὶῈ οἵ ἰδ 
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σἤδησοβ ν Ὦ]οἢ να οὈίδϊ πο ἰῃ ΟΡ! ΠΙΟΠ 8, ἱπΠ ΤΠΔΠΉΘΓΒ 
δηᾶ ουϑίοῃηβ, δηἃ ὄνθῇ ἴῃ {π6 ᾿πηροτὶ οὗἨἩ ψοτγάβ. 
Μϑη, 18. δίῃ Γα ΠΥ τηυτα 6, δη ταῦτα }}}γ., ἸΏ βοῖπ 6 
ἄερτοο οἰδανϑβ ἴο ΘνθτῪ {ἰηρ [δῖ 18 ἢππηᾶῃ. [1 18 
᾿πἀθρα ἱπηροββιῦ]6 ἐπί {Π6, γενό [08 (ΟΓ σἤδηρ68 
αβδοίηρ ψἢο]ο ΚΙηράοπι8 δηα 8ἰ868,) ἴο γ᾽ ΠΙοἢ «δυγία 
δηὰ {π6 ποίρ! ουνηρ; σου ΠΕΓΙ65 να ὈΘθη βυθ)θοῖοά, 
5ῃοι! ἃ ποῖ πᾶνα ργοάυςεά ρστγοαΐ δΔηἋ ὨυΠΉΘΓΟΙΙΒ 8] [6 Γ- 
δέ! 8, ἴῃ 411 γθβρθςίβ δυονθιηθπίοηθά. ὍΤΠΕΙΓ σοη- 
αυσγογβ ίοο, ἰη αἰἴεγοηί ἀρ68, πᾶν τη ϑεν ὈΘΘη Πᾶ- 
[[οη8 δχοθδάϊηρὶγ ἀἰἔδγθηΐ ἔγοτῃ Οὴ6 δηοίποσ, ὈΟ(ἢ ἴῃ 
ΡΟΪΔ] ργιης! 68, δΠη4 ἴῃ γορίουβ σογο πη ηΐ68 ; (ἢ6 
ΟΠαϊ ἠθδηβ, 6 Ῥογβίδηβ, [ῃ6 Οτοϑοϊδη5, (δ 6 ΕοιδΏ8, 
1Π6 Ατδρίϑη8, δηα [αϑὲ οἵ 4}} (ἢ6 Τυγκ8. Αγ σῆβηροβ 
ἴῃ ρονογηϊηθηΐ, Βυ 6 ἢ 88 [ἢ 686, σοΙΏΡ4Γ10]6 1} ἃ ροσ- 
ἴδοις υπι οὐ Υ ἴῃ {Π6]γ {Δ5]}}01}}8 δΔηα οσυϑίοτηβ ΝΟ, 
σογίδιηϊν. [,βὲ 1 ποῖ, ἢονανοσγ, 6 ἱπιαριποά (ῃδὲ 1 
πηθδη ἰοὸ εἰδργθοϊδίθ δβιιοἢ ΟὈβογνδίιοηϑ 88 {086 οὗ 
Ηδῆοσ. Τἢ15 185. ἐὰΓ ἔτοπὶ ΤΥ ἱπίθητίοη. [Ϊ ΚΩΟΝΥ 
(μαΐ, ἢ ΙΏΔΏΥ (4868, [ΠΟῪ ΠΥ 6 ΨΘΙῪ υδοῆι!, δηά 
Βαν δὶ οὔ {Πο86 πδάθ Ὀν {δῖ ᾿ἰδασηθα διίῃογ, υη- 
ἀουλίδαϊν, ἂγα 80: δυΐ 4}} οὐβογνδίομβ οὗ {παΐ Κπγά, 
841 {Π6ῃ πηοβί 88  Υ Δρρ]16α, ψῇθη {Ποὺ (ἤτον ᾿ψἂξ 
ὍΡΟΙ ἃ ρᾶ8βᾶρα οἵ δογιρίιγα ψ οῆ, πρϑϑαὰ ὈΥ οὐ 
ΟὟ συϑίοπηβ, 6 ἤηΐ οΟὈβουγα: δη ηοΐ ἤθη {ΠΟΥ 
86Γν6 ἴ0 ἀδγίκδη ψἢδί 15 Οχργθββθὰ Ὀοῖῃ ῥα ηἶν ἀπα 
ΣΡ ν. [1 ἃ ργαβθηΐ ουδϑίοηι ἴῃ {π6 Εδϑὶ δρρ] δὰ 
ἴο ΔΗΥ͂ ϑησίοηϊ ἔδεί γϑοογάθα, δ 68 ἃ ρᾶββᾶρθ Οἶδα γ 
ὙΠΟ. 16 οἴαρν 86 ἸΠΘΧΌΪΟΔΌΪΕ, 10 15 ἃ ΝΟΥΥ ϑ:Γοηρ 
ΡΓθβυπιρίίοη, δηὰ ἰΠ ΒΟΠῚΘ (8868 Ἔν δῇ ἃ ργοοῦ, (Πδὲ 
1Π61Γ. ργθβοηΐ 18 [ἢὴ6 σοῃι(ϊηυδίίοη οὗ {πε ὶγ δηῃσιθηΐ 
Γαςῖῖσθ. Βυΐ Ἰοὲ 1 ῃοΐ, οἡ {6 οἵδε ᾿δηά, δ6 
Οὐηαρα οἢ 88 8η ἃχίοῃ), {πὶ ψὨδίανοῦ 18 86 δ 

Ὀγϑϑθηΐ ἴῃ {δὲ ρατί οὔτΠ6 νου], νγ88 δἰ αγ8 50, οὗ 
“τὲ ψιδίονοσ 88 οὔςα {Ποὶγ ΓἈΒῃίοῃ, 18 (ἢ 6 Δ5019Π 
ἢ ΤΠ θη 511}; [πη Ὀοίἢ ψὨϊοἢ, ποίηρ σΔη Ὀ6 
ἴΏΟΓΟ οὐ θην (4186. ᾿ 

[τηυϑέ ποῖ οὔμ ἴο δἀνοεί ἴο [ἢ 6 Ορί ΟΠ 8 δηϊογίδιηθᾶ 
Όγ πιοϑί οἵ ἰῃ6 Εδίογβ, 88 ασορ. Νγββοη, Τ ποοάοζοῖ, 
ἘλΙΒΘΌ 1115, ἄς. δηα δήορίοα ὈΥ {Π6 Δηεϊθηΐ ἱπίογργοί-. 
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ΕΥ5, {παι [6 φάφνη νγνὰ5 ποῖ οηΐν γεηιουθα ἔτοτῃ {Π16 ἑηη, 
Ἀυϊ αἶδο ἔγοπχ (ἰ6 υἱέαρο, ἀπ νν88 ἰογιηθὰ οὗ οηθ οἴ 
{πο086 παέμγαξ οἰαίος ψὨϊοἢ αροὰσμά ἴῃ Ραϊθϑίηθ, 
Δθογάϊηρ βδ!έθγ ἴο θοῖ]ι ἤθη δηά οδι{]18δ. ὍΤΠ686 ἀγα 
ἰηἠθρα ηοΐ πηκηονῃ 1) Οἴπαῦ σοι ηςΓ65.. ΤῸ {18 
Ρυγροβα Ν᾽ εἰβίθίῃ δρροϑβιίβὶν οἰξθβ ἔαγρ. Βαοςῆ. 609. 
καθείρξατ᾽ αὐτὸν ἱππικαῖς πέλας φάτναισιν, εἷς ἂν σκότιον 
εἰσορᾷ κνέφας. ἴοῃ. 1056. Γαστρὸς διήνεγκ᾽ ὄχθας, αἷς 
δ᾽ ἦλθεν χρόνος, τεκοῦσ᾽ ἐν οἴκοις παῖδ᾽ ἀπήνεγκε βρέφος εἰς 
ταυτὸν ἀντρον, οὗπερ ἠυνάσθη θεώ. Ῥογρῇγτ. ρΡ. 904, 
᾿σπήλαια τοίνυν καὶ ἄντρα τῶν παλαιοτάτων, πρὶν καὶ ναοὺς 
ἐκινοῆσαι, θεοῖς ἀφοσιούντων καὶ ἐν οήτη μὲν κουρήτων 
“Δι, ἐν ᾿Αρκαδίᾳ δὲ Σελήνῃ καὶ Πανὶ Λυκείῳ, ἐν Νάξῳ 

Διονύσῳ, πανταχοῦ δ᾽ ὅπου τὸν Μίθραν ἔγνωσαν, διὰ σπη- 
᾿λαίου τὸν θεὸν ἱλεουμένων. ὅδηθο, ἘρΙδβί. 41. 81 ααυϊξ. 
ϑΡΘΟΙΙ8 58Χ18 ΡΘὨΪζι15 ΘΧΘβ18 τη η 6) 5 ϑροηάου, ΠΟῺ 
τοϑὴὰ ἔλοϊα8, 564 Ὠδίμγα 1 ι.8 σ4.318 ᾿η (Δηΐδαηι ἰαχὶ(ἃ- 
ἐθιὴ ϑχοδνϑίι8 : δηϊηλια ἔ.0πὶ αυδάδῃ) ΓΟ] ΊΟΏ 8 80.8- 
Ρίοίομα φρογουίαῖ. Ον!ά. Μεῖ. 1, 12. ἀροο δε: 
ΒΙΡ]. 4. Ηε5ϊοά. 488. Ὠιοάον. δ᾽ο. 1, 8. Απίοῃ. [4}. . 
19. δοῇο!. ρᾶγν. ἴῃ ΠΠ. χ. 1926. δοδοιηοίῃ ΕΗ. ὅ, 2. 
ΟΡβεγνο θυ ρῥγθϑίδῃ1351Π105 ΡΟΡῚΠ1 801 ἄις68 οἱ 
ΟΒΘΓηδέογοΒ ῈΧ ραϑίοσιρθιιβ αἹθβίϑβ8θ. γείβίθι ἢ 8668 
ὯΟ ΤΙΘΔ80η ΨΥ (Π6 οϑΕἸπ]οὴν οὗ τῃ6 ἘδίΠ 6.8 βΒῃου]ά 
06 το]ϊεείθβ. Οὐ {δε σομίγαγυ, (ἢ γσϑορηΐ οοιῃῃθῃ- 
δίογβ, (εβρϑο δ}! ν Βόοβοημ. δηὰ Κυϊηοε],) (Πιηῖς {π6᾽ 
ὨΔΙΧΔΊΙΟΠ8 οὗ {Π6 Εδίδγβα, 1 γαδβρθοΐ (0 ϑυςσἢ οἰγοιῃ- 
ιϑίδηροβ, ἀθβογνίηρ οἵ. 1016 ογ 0 ογράϊ : ψ]οῆ τᾶν 
06 νΘΥῪ ἔγιθ, θυ ΠΘΓα 1866 ποΐ ἢον ἴο οὐ]θοῖ ἴο [ἢ 6 
᾿ἰοϑιἸπΟῊΥ οἵ βιοἷ 8δῃ δηοϊθηΐ δ ΠΟΥ δηα ουϑ-ν- 
Π688, 88 ι8ι1η Μαγίγσ. Αβ ίο Ὑ εἰβίθι π Β βεςοηά γϑᾶ- 
80ὴ ἔογ δάορίίηρ {πΠ6 τγΔ Π!Ιοἢ : “ΠΡ ΡΙΙΠλ18 οὐπη 8ῃ- 
ἰγατα ΠΟΌ15 Δα! νοπογδηάιυμτ οἵ ἀϊνιησπη : δῖα Ὀ0] τὰ 
νογὸ Ὠπ}116 οἵ γταβίσιι Γοργθοϑθηίος. 1 οαηηοῖ θυ. 
Τροσαγὰ [0 88 ΝΘΥΥ͂ πϑαμάει, δῃἀ Ἰηἀ666, (45 ΟΔΙΏρΡὈ6}} ᾿ 
ΟΡ βογν65,) υῃϑυ {40 ]6 το [86 Βρ᾽Γι οἵ ουγ γοϊρίοη. [ἢ 
1815 νίαν, [6 -ΦοΠ] ονηρ οὐβογνδί!οηβ οἵ ἴΠ 6 58Π|6 
Ἰραγηρά υυσιίοσ, ἅσο θα, Δ} }ι8ῖ Δ Δρροβιῖθβ. “"Ῥοῖ. 
᾿ὮΦΡΒ ἃ. Βίγοῃρ - ρΡγο)υάϊοο ἃραϊηβι {Π6 Ὠοίίοη (δαὶ (ἢ 6 
τορίμοιῦ οὗ οὖγ [οᾷ βῃουα, οὐ {δὲ οσσαβίοι, ἤᾶν 

ΨΟΣ.. 11. ΝΕ: ᾿ ᾿ 
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διαά πο Ὀείίογ δεσοιηοάδιου τΠ84η (Πδὲ Ψ Ὠ οἢ 8 δ.8Δ0]6 
οουἹά αΑἴογά. Βαΐ ἴῃ 4}} βυςῇ 8868, (6 τοβοϑοιίοη 
οὐρῇ ανογ ἴο Ὀ6 ργθβοηΐ ἴο ΟἿΓ π|1η65, (Πδὲ νη δῖ ̓ ς 
ἈΓΘ Θαυϊτίηρ ᾿ηἴο 18 ηοΐ ἃ ἰηδί(ογ οὗ ΟΠ: ρυϊ 84 
Ροίηί οὗ δεῖ ; σοηςετγηΐϊηρ [Π6 αν]άθησα οὗ ν»ῃ]ςἢ, γγὰ 
8.4}} ἢδνογ Ὀ6 σάρ40 6 οἵ Ἰυάρίηρ ΜΙ ἱπηραγι δ γ, [δ 
να ἴάνο δον α ΟὐὉ τὴ η8 ἰο Ὀ6 ργϑοσςιρίοα ἢ 
νδῖη σοῃοθρί!οηϑ8, [ἢ τοἰδίίοη ἴο 688 δηὰ αἰ, 
οὗ ψῆϊοἢ ᾿ὰ γα οί οοπηρείρηϊ Ἰυάρα8. 1 Δ] ῃρ 
ψ] ἢ Βα] οῖθπης ον!άσηςα οὗ (ἢς ἔλεξ, (Πθγα 6 ποίῃϊηρ 
{Πδὲ σοηίγααϊοίβ [ἢ6 πηδη! 68 ῥγιηςρ 65 οὔ (ἢ6 υπάδε- 
βίδα ηρ, ΟΥ βῆοοκβ τῃδί 86η86 οὗ τρθΐ δηὰ γον, 
ψὨΐϊσῇ 15 ἰἢ6 αν οὐ ὐοά τγζιθη οἡ οἷν ἢοδλγίβ, 6 
ουρσῆς ἰο ὃ6 8886 Δ. Ἐον (ῃαὶ τἤθγὸ βῃου ἃ Β6 
τ] ρ8 δϑίοη βῃϊ ηρ, ΟΓΥ Ἔνθῆ ὩΠδΟσΟΙΠΓΔΌΪ6, [ἢ ἰΓδΏ 8: 
ΔΟΙΪΟΙΠΒ 80 ἔᾺΓ ΒΌΡΘΓΙΟΓ ἰο ΦΝΟΣΥ οἰδοθῦ ορ)οςΐ οὗ οἷἷν 
τη αἰ ΔΈ ΟΠΒ, 15 δὲ νὰ οὐρῆϊ 1Π ΓΟδβοὴ ἴο δἜχρθοί, 
δνδγ σειῃθιογηρ, [4 οὐ {που ἢ 8 ἄγ ἢοΐ οὐ 
τΠου ἢ ἴδ, ΠΟΥ ἃΓ6 ΟΓ ὙΑΥΒ 18 ΨΑΥ8.᾿" ΝΑΥ, ἰο υ86 
6 νογά58 οὗ δὲ. {λπ|κ6, 16, 1δ, τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν, 
βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 1 δαἀὰ 16 [Ὁ] ον ηρ ὁχ- 
σο]]θξ τϑιηασκ οὗ ὙΒΕΟρΡΥ]. 815. Β. ἐν φάτνῃ δὲ 
κατακλίνεται, τάχα μὲν καὶ εὐτέλειαν ἡμᾶς ἐξ ἀρχῆς 
παιδεύων. (ἰΔϑαυοη 8πηα Κυϊποοὶ, ὑπ|ῖ6 ἴπ (Ὠἰηκιησ 
(8αῖ (ἢ6 αγέϊοίε ἀοϑιρηαίοβ (δι τΠ6 δέαδωΐωρι ρρογ- 
ἰαϊηδα ἴο (ἢ6 κατάλυμα, ἃπΠ4 8 «σοηβααιιο πεν ἐπ (ἢ 6 
τον, ποΐ 48 {6 δῦονϑ ἰγδαϊοη γοργεβθηΐβ, ομέ ὁ ἐὲ 
50 ἴῃ νϑγ. 11, (ἢ6 ΑΗρδὶ 8384 γ8, “ἴο γοιῖ 5 Βοσῇ ἐπ ἐλὸ 
οἷν οἵ αν α,᾽" ποῖ πδὰγ 11. Βυϊ {Π6 βεοοηά δυχυπιχοηΐς 
15 ΘΑ ; ἴογ τοί ἢ89 {ΓΌΪΥ̓ οὐ βοινοά, {πᾶΐ δηοην 
811 πδίϊοηϑ 1 ἢ88 Ὀθθῃ υ808] [ἴὉΓ ΘΙ ς68β δα)]οϊηϊηρ ἴο 
δ1η8}} ἰοννῃ8, (ο Ὀ6 τϑοκοπθὰ ἴο ἔΌΤπ ἃ ρᾶτί οἷ {Πϑπῖ, 
88 ἰδ ΨἜΤΘ ὈΥ τρῆΐ οἵ δοσθββίοη : οὗ νῃΐοῃ Ἰάϊοπ, 88 
810) οἷ ἢ5 ΘΧΔΙΠΊΡΪ65 ἴτοιῃ [υΚ6 9, 81. 18, 88. ἂς δ, 14. 
δηὰ {δὲ Ηετοὰ ἢ Π|56}} υπάδγβιοοα {6 ρσορἤθου οὗ 
“Μισδὴ νι {π15 ἰἸα!ἀ6, 18 ονρηΐ, τοι {Π6 Πη68- 
Β|Γ65 ΨΠΊΟἢ ἢς ΤΟΟΚ ἴο ἔγαβίγαία {πΠ6 ΔΗ ΠΙπηδηΐ οὗὨ {89 
ῬΙορῆθου. Αβ ἴο ἴδε 33γεέ γθᾶβοῃ, ἰΐ μ88 {{π|6 ἔογξε ς 
ἼῸΓ ΤῃΟοΌρΡὮἢ {Π6 ΔΓΌΟΪ6 βθοιη8 (0 ἀδποία {μὲ (ἢ Φότνῃ 
88 δ )]οϊηίηρ ἰ6 {πὸ κατάλυμα, γοξ, πλΔΥ ἠοῖ (Π6 κατοΐ- 
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Ἀύμα ᾿δνα Β6δὴ ἴῃ ἴπ8 δε διρδδ, οὐ ἱτηπηο δία ν᾽ οἰ ὩΣ, 
85 ᾿νϑΌ 505 οὗ μι]: 6 δα ογίβ πογθηΐ οὔθ 8Γ ; δῃηα 99 
πεὰν ἴο {ἴΠ6 σαν ἴῃ αι 6ϑ(Ί0η, 88 [0 δατϊξ οὗ 8 ἈθΙηρ, 
ιἰδοεα ἕο {Π6 ρίγροβα οὗ ἃ κατάλυμα, οΥὙ ρα]ο σθυτῖ: 
Υ12 1 {ΠοΓΘίΟΓΘ 866 ἨῸ γϑϑβοῇ [0 τρ)οςΐ, οὐ ἀ1506- 
Ι6ν 6 80 δηοίοηϊ ἀηά ν6}} ϑυρροτγίοα ἃ γα! οη. 

᾿ ἢ. ἐν τῷ καταλύματι. ΤΙΐ8. ψοΓὰ 18 ἜχρΙαἰηβα Ἦγ 
{06 Εἴγτηο}]. Μαρ. ξενοδοχειῷ. 1 ψγὰ8 ποί (540 ἴδ6 
μ6β Ὀγιεἶς8,}) ΠΚ6 οἿν ἔριπδ, ἃ Ῥ]ας6 οΥ ρΡΌ]1ς γοοθρίίοη 
ον ἃ}} σοιήοϑγϑ, ([Ὸσ διῇ 6 σα ποῖ ἴῃ 0.86 ἴῃ Ῥα]δβίϊηβ,) 
ρυΐ ργἱιυαέωηι αἰϑεγ βου ἑμη, ΒΌΟ ἢ 48. ἰπ6 6:8 οὗὨ τ᾿δΐὲ 
ᾶρε αἰϊογάεά ἰο (ῃδ1γ τοδί Ιοἢ5 δηὰ {16 η68. Τῆ6 ποτὰ 
8. ὃγ {Π6 Εἰγπιοὶ. Μαρ. ἀοτγνοά ἔτοιῃ καταλύω, τὸ τελῶ 
τὴν ὁδὸν. ἼΠ}8 10 Ψ1]] ἜΧΘΟΙΪΥ δηβτγοῦ (0 οὔ δέαψε, 
ὙΠιοἢ οΟΙΏ68 ἔγομμη δέαψαδο, 1. 6. ϑίορραρθ. Τδυβ 
καταλύω, ἴῃ ἴλΊΚο 9, 19. 8ηα 19, 7. αϊυονίο, «χ11}}} φηθψοΣ 
ἴο οὖγ ρῆγδϑο ρεΐ ὼρ αὐ αὮ ἵπη, 1. 6. ἴο ρυς ὺρ τ86 
Ἰυρρσαρθ, Ὠογβθ69, ἅς. 6 ἀϊδα {ΠῚ} ΚΒ 11 88 8ο οδ] 164 
““φμῖα 101 Ἰυτησηία οἱ ϑαῦοϊηςξ βΒο  νΘ ὈΔΏΓΠΓ, ἃ λύειν ; ̓̓ 
ν Ὠ]οἢ σοιηθ8 (9 τσὶ ἐδ6 8βδη6 {πϊηρ. [,. Βτιρ, 
ἤοψονεγ, {ΠῚ} ΚΒ ̓ ς τη 68ῃ8 αὐνογϑογίωηι, ρμεδέξοιηι, ἀπὰ 
1 οἱρὶ), ἀουιδ ρορεἶί, οὐληῖ θυ ραίθῃβ ροισρτπ8, ὅζο; 
ἈΒ 6 5840 ἃ ρμεδίϊς ἀοιίδο. ἢν 4180, (ὐδιρὈ6}} ἐγϑῃβ- 
Ἰαῖοβ τι, ἐλθ οι αἰξοξέφα ἐο ξἰΓαΉ σεγ 8, δ ἃ ἢ6 σοι 
ΠῚ Ιοδἴθ6 8 ΒΟΙῚ6 ν ΓῪ Ἰηδίγα ον 1 Ογπι το οἡ (6 
δυῦ]θοῖ, ἀέυϊνοά ἤοπι ΒυβΌθαυ!, Εριβί. 1. . ΤΠ 1 
83Π4}} Αὐτιάρο, δ Β08])οΙη ἔοσ (ἢ6 ι.86 Οὗ Τὴν γοιηρόξ 
Τοδάοτϑβ. ᾿ 

ἐς ΤΉΡΓΘ ὅγὸ ἴῃ {6 Εδϑὶ ἴἤγθο βογίβ οὐ ἤουβοδυ 
ἴογ [ῆ6 δοςοιηοάδίίϊοη οὗ ἰγάνθ γα. ΕἸτρί, {Π6 Οατγα- 
υαπραῦν, ἃ ΝΘΤῪ ἰάγρο βδαἀϊῆςο, ηϑδῃΐ ἰογ {Π6 γασθρίῖοη 
οἵ νίνοϊα σδαγανδηβ. [ηἴο {Π18, νν ὨΙ σἢ 15 411 ὉΠ ΘΓ οὨΘ 
τοοῦ, δηὦ ἢδ8 πὸ μαι }|οη8, 81} ἔγανθι γα, δῃ ἃ (ΠΘΙγ 
οαἰ]6, ἀγα δάμη! 64 Ῥτοπηδουουδῖὶν. ΤΠ6 ΟἿΪΥ ἀ,- 
νΙΒΙ 00. ἰῃ 1Ὲ 18 8η ᾶγϑᾶ ἴῃ (ἢ6 τη 4416. ἔοὉΓ (ἢ6 βΒουνδηΐβ, 
1η6 θθαβί8β, δηά [ἢ6 θᾶσρσᾶρα, Θῃο]οβοα ψ11}} ἃ ρϑγᾶ- 
Ῥεῖ (ἤγϑο ἔδεί Βιρῇ ; ψ Ὦ1Ο]} [5 80 Βγοδα 88 ἴο γϑϑοὶ {Π6 
ΨᾺ}} οὗ 1Π6 ΒΟΌ86 ΟἹ ΘνΘΥῪ βίάθ, δηΐ {ἢυ8 ἴο [ΌΓΠὶ ἃ 
ϑίοπϑ θθηοἢ 8}} αοπρ 1η6 τν 418, ἔοσ " δεσοιητη οδίηρ' 
(ἢ ἀγάνο ! ]6γα, δη ἃ γαϊϑίηρ [δὰ ἀῦονα {πὸ ἰανοῖ οὔ (ἢ ἊΨ : 
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ἤοῦβ68, 68Π16}5, Δα τηυ]68. ΤῊ 8 Ὀδποΐ 18 ΘΟ ΩΟΏΪΥ͂ 
ἕγοπι ἴθυν ἴο 8ἰχ δεῖ ὑγσγοδα. Τῆθγ δΓα ΟΠ Π6Υ5, δὲ 
μὴν ἡμὴ ἀϊδίδησσθϑ, ἰῃ ἐπ νν.8}18. Εν γΥ {16 ῬΑΓΕΥ ἢ88 
δυςῇ ἃ ργορογίίοη οὐ {ἢ ϊ8 Ῥθποῖ, νι ἃ ΟΠ ΠΠΠΘΥ͂, 85 
τηυϑί βοῦν ἴον Κιιοῆθη, ραγίουγ, δῃὰ δϑά-οπδίηθογ. 
ΤἬΉΘΥ ὑ86 ἐπα ρῥτονβίοηϑ ἡ! οὗ (Ώ6Υ Ὀτῖηρ τ ἢ {Πα η|, 
ΟΥ̓ ΨὮΟΝ ΠΟῪ ρυγοῆδβα ἴῃ 16 ρἶαοθ. Αἵ πῖρῆί, {πῸ 
5864]6- οἷο, βκπα {Π6ὶΓ ΟὟ ὌΡΡΘΟΙ ρσαγιηθηΐβ; ο0η1- 
ἸΏΟΠΪΥ βοῦν ἔογ Ρ64-οἸοίθο8, δπὰ τἢ6 βδᾳα]ε [ὉΓ ἃ 
πον Τῆδ ρυθ]}1ς Βυρρ]|ε8. {πεπὶ οπ᾽γ ἰπ ἰοάρηρ,. 

ἢ6 βεοόηά βογί, ἢ 1 ςἢ 18 {Π6 Χιοηποάοολδιμηι, 15 ἱουπά 
ΟἿΪΥ ἰῃ 8 ἔεν ρίδοθβ. [0ὙΘσοῖνθβ πο οἀςι16, ΠΟΙ 8 86 
βίγδηροῦβ ἢυ Δα] 64 ἱοραίῃοσ 849 1ῃ {6 σΑΓανΏΒΆΓΥ, Ὀυΐ 
ΓΘ ἀθοθηῖν δοσοπηπιοάδίοα ἴῃ βορδγαίθ δρδγίιηθπίβ, 
Δη4 ΒῈΡΡ]Π16 4 δὲ {πΠ6 ρυῦ]ς οἴαῦρα ον ἴἤγθα ἄδυβ, τῇ 
ὙΠῈῪ σἤ86 ἴο Βίδυ 80 ἰοῆρ, ἴῃ πιοάόγαΐο, θυΐ ψνβοῖθ- 
ΒοπΊ6 οοά. Τἢα (ἢϊγά 15 τΠ6 ϑέαδιέμηι, Δηα ϑοῖὴθ οὗ 
(ἢ 15 Κπά 8Γθ νΊῪ σδρδοίοιϑ, (που ρσἢ ποῖ 80 τηλρι- 
σΘηΐ 48 16 σδγανδηβασγ. Ηδόγα δἷβο, {π6 ἐγανθ  !ογβ 
δηἀ τΠ61} οδέι1|6 τ γα ὑπᾶδγ {Π6 βάῖη8 τοοῦ, δηά οὶ 
Βαραξαίθαά ὈΥ δὴν ρδγίϊ ἰὴ ψ8}} ἔτοπιὶ δδο ἢ οἴδοσ. 
Οη]γν τ ἔογπιοσ ροββϑοββοὰ [πἢ6 οὔθ βδ46, ψβίοῦ ᾿8α 
δί Ἰοδϑί ὁη6 σῇ: ΠΟΥ͂, ἀπά {π6 ᾿ἰαίίου (6 οἴπογ. ΝΟ, 
οΥ̓́ῚΙΒ6 ἴἢγ66 βογίβ [( 18 ρὑγοῦδ0]6 {π8ὲ [Π688 ἵψο ὀπΐν, 
(Π6 τοποάοοἠῇΊῆ᾽ιηι διὰ (6 δέαδωΐμεπι, ἜγῈ Κπονη τῇ 
86 ἀαγβ οὗἩ (ῆ6 Αροϑβί!εβ, δπά οἱ {ἢε86 ἔνο Κἰὶβ 8 
{ΠΟΓΘ ΔΡΡΘΆΓ βυσἢ ἰγᾶσαβ ἴῃ ϑογρίιυγθ 85 γοηάθσ 1{ δὲ 
Ἰοαϑύ γα ]6 τπαὶ ΠΟΥ σγογα Ὀοϊἢῃ ἰῃ σοπηπιοῦ [8Β6. 
Τῆδ καταλύμα, τηοητοποά ἐνΐοα Ὀγ ἘΠπ|8 Ἐνδηροϊβξ, 
οὔσα ὈὉγ Μαϑικ, ἀπά οσουτγίηρ Βοπιοίϊ πη65 ἢ ἴΠ6 δορί. 
ΒΏΒΨΟΘΓΙΒ ἴο {π6 χεποάδοολίμηι οὗ Βυβθοαυιβ : {Π6 παν- 
δοχεῖον οὗ ΚΘ, ἴῃ σΟΠΙΟΓΠΙΠΥ ἴο [18 Ὥδπ)6, ΟΟΓΓΘ- 
ΒΡΟΠα8 ἴο {Π|6 δέαδιέμηι οἵ (Π 6 οἰογ.᾽ 9. Ορρβε!]}.. 

5 Ὧν. Ὁδρθ6}} ἔτι ον τοιηδτῖε, ἴπδὲ πανδοχειον δπά κατάλυμα, 
ἅτ ποῖ βυῃποηγιθουβ, “Ὃ λβ ἴῃ βᾶπιε ἀϊβεϊβοϊίοη, μονγανοσ, ἀοββ ποῖ 
(ϑαγβ )6,}) οὈίδίη ἢ τι8, ψ Βίοἢ οοἰαιποα πτῖῖπ τΠδπὶ, τ αν ποῖ 
Ὥδη)68 ΘΧΘΟΙΪΥ οοτγοβροηάίηρ; δα {Π6Γ6 ἴδ τεβοιηαποθ Θηουρἢ ἴῃ 
π6 οί  ραγιϊουαγβ, ἴο τπαῖκο [Π6 ἰθγαὶ ἐππὶ ἃ [οἰ θγαῦὶα νδγϑίου οὗ 
188 ποτὰ πανδοχεῖον, Ὀυϊ ποῖ οὗ καταλύμα ; ἴογ ἴδαϊ σδηποὶ θ6 
ς8]]6ἀ δὴ ἐπη Ὑἤτο 186 Ἰοάρεογβ ἃγθ δῖ πο οὔδαγρεβ, ἢ οἢ τα ποδὶ 
ΒΙΟΡΘΌΪΥ [Π6 σ886 οὗἩἨ Τ[Π6 καταλύμα." Ὦτ. (δρΌ6}}᾽ 8 τουπαγῖς -ἰδ 
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. 8. ἀγραυλοῦντες. Ἐς Τ' αδἰάϊηρ ἴπ ἐλο βείάς, ᾿ν Ὠϊςῖτ 
δΘΘΙΏ8. ἔτεα. Ὀτοέογϑ]6 ἰο ΟδιρὈ6}}᾽ 8 νεγβϑίοῃ. Βο- 
οὔαγί, ΤᾺ ΠδΓ, δηά Κυϊηοεὶ, πηαϊηίδίη, (πὲ (μ6 ψοτγὰ 
18 ἴο Ὀ6 υπάογβίοοά ἀε οτοιδὲδα ποοέίμγ δ. ΤὨΪ8 (6 Υ 
(μΠΚ ργονοα Ὦγ [6 ἔο] οννίησ ψογάβ, δη (Π6Ὺ οἰϊθ 
Βθρυο δ, ψηο0 εχρί αἰηβ ἄγραυλοι ὈΥ οἱ ἐν ἀγροῖς δια- 
νυντερεύοντες. Βιυιΐϊ τ[Π6Υ Βανα ἔα ἰοα ἴῃ {Π6ῚΓ ῥτγοοῖ. 
ΤΠ6 ψογὰ ῬΓΟΡΟΓΪΥ βση ῆρβ δε ἀΐο ἀρογο, ἐο ἔνε ἐπ 
ἐΐρ ορεη αν, ΜΙ ΒΘΙΠΟΣ ὈΥ δ ογ πὶρῃΐ : ᾿πουρὶ 1{ 18 
ΒΟΠΊΘΕΙΠΙ68 (48 4130 ἄγραυλος) υβοὰ οἱ »ρεγηοοσέαξο, ἐνΘῃ 
ψιηπουΐ ΔΩ δαάἀϊίοη. ΤΏ ψοζγὰ ἢδβ Ὀθθῃ σΟρΙ ΟἸΙΒΙΥ 
"Πα δίγαξοα ὈΥ διιῖςον, ΤΊιοβ. Εςοὶ, 66. (δβαυβοη ἔχ- 
εζς. Απαῦ. “, 7. Βοοβαγί Ηϊοσ. δοῦναιζ (οιημαιθηΐ, 
Ῥὐφίριοίη,, γρκο, δῃα οἴπογβ, ἔγοπιὶ οι ἰ δυ]οίϊῃ 

Οδ6 πηοϑῖ Δρροβίῖα δχϑῃιρ]68: ΑΡο]]. ἘΠιοά, 4. 917. 
ποιμένες ἀγραύλοι. ϑίγΑ}". Ρ. 848. καὶ ποιμαίνειν δὲ καὶ 
ἀγραυλεῖν.. ΡΑτίΠοη. 20. βουκολῶν κατὰ τὴν αἴτνην χεί- 
ματός τε καὶ θέρους ἠγραύλει. Η γηηη. ἴα Μογουγ. ἄγραυ- 
λοι μηλρβοτῆρες. Εἴγπηο]. ἄγραυλοι, οἱ ἐν ἀγρῷ αὐλιξό- 
μενοι, ὕπαιθροι ἔρημοι ἄξενοι ποιμένες. ΤἤθΒοα δῪλερ- 
ἠογάδ, ὯΟ ψογο ργοῦθοὶν ποριαάσ5, κα τ[Π6 ργθβόπε 
βεάρφιιμα, ταῖμο Γ τη δη ἘΘΕΒΙ Θμοια ἐδ, τηϊσς ποῖ, 

᾿ς ΒΕΡΙΘΕΥ βρϑδκίηρ, [6 ἴῃ [ἢ6 ορβϑη αἷἱγ, ὑθυΐ υπάδγ (ἢ 6 
886 (6. οἵὁὨ δοοίϊβ: ἔογ ἴῃ6 ψογά ἀγραυλεῖν 15 δΒοΙη6- 
ζπ168 υ864 οὔΠο86 ν ἢ, (45 (ἢ 6 ΑἸΠΊΘΙΙΟΔΠ8 887.) ΟΦ 
ομέ, ΟΥ ἰθηΐ ουζ, ἰἰνα ηἰσῃΐ δῃὰ ἀΑΥ ἴῃ ἐεπέφ. Τῶι 
Κυγρκαο οἰΐε8 Πιοά. 816. 88. υδίηρ ἀγραυλίης ἴοτ τη}]}}- 
ἴδεῪ δῃσδιῃριηθηΐ ἴῃ ἰΘηΐ8. δὸ διδΚθΡΘασγο ἢδ8, 1 ἃ 
ΤΩΙ ΆΓΥ 86Π56.9 {Π6 ΘΧΡΓΟΒβίοῃ, “6 ἐεπέφα Ποία." 

ἴσιο, ἔτ σοηβηδ ἴπ6 νοτὰ ἐπη ἴο 118 σονηοη δοσθρίδιίίοη. Βυῖ!} 
ΤΑΥ͂ Βα αυεδεοποα, Ὑποίδοῦ ουτέγαπείαξογε ΑἸ γ8 ἰδ οηἀοα ἴπ6 νογὰ 
ἕο Ὀ6 Ὦ ἴῃ (δὶ βθῆβθ. Τδαβ, ἰπ Εχοά. 4, 44. ἐγένετο δὲ ἐν 

ἢ ὁδῷ ἐν τῷ καταλύματι συνήντησεν αὑτῷ ἄγγελος κυρίον, Ῥ᾿ΒΘΓΘ 
(δε καταλύμα ἰ5 ἰπάδεἀ τοπαοτοά. ὈΥ ἴποπὶ ἡηη, γοῖ [ΠΥ ΠΡΟΝΕΥ͂ 

. τηρϑηΐ [86 νοτὰ ἴο ΡῈ ἴδ κθῃ ἴῃ [Π6 Βθῆ86 ΟΥ̓ ξίαρε.. ΟδτίδίηΪΥ ἴΐ 
ὈΥ οὖν οἱ τυτὶζδγβ Δ ΘΓΕΙῪ υϑοὰ ἴῃ ἸΠ6 Β6ΠΒ6 Ο ἤὰ : 18 ἰῃ 

«ἴδ [Ο]ονίηρ ραϑοαρα ἔγοια Ποθηθ, “ ἴπ {Πγβο] ἀκ} ; ἴππ ΔῸΥ 
ὙΈΏΕΓΘ : σοπεϊηθδποθ τηδκοίϊ Β6}}. Απά [ἢ]8 υδ6 οὗ ([Π6 νογὰ 

. 8 γοῖ ρῥγϑβοσνϑά ἰὼ ἴῃ 6 οὐ γόν μα ἴνθῃ ἴ0 βοῃθ Η141}85 δἱ Οχίοτὰ, 
αηα [56 1,ἂνν ΟΟ]]ο χε ἴῃ 1 οπάοη, ν᾿ ἢϊοἢ ΔΓ6 ἰεττηοα ἐππὲὸ 97 οογέ: 
δηὰ ὯὨο ψομάοσ, βίῆοθ ἴῃ6 ποτὰ ἰβ ἀουίνοά ἔγομι [ἢ αοιδὶς δρὰ 
ΑΡβ».,86χ. 1π5α, ἀεπούηρ ἃ οεἰϊ, γοοπι, λαδέξαξο", οΥ ἰοάρίηρ. 
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ΤΠ ψῃ ας ρδδϑαρθ 18 δά τηΐγαθν 1Πυδίγαιαα ΒΥ ἐδ6 
ο]] ον ίηρ ράββαχα οὗ Βυβραᾳυΐιβ ἘΡ. 1, Ρ. ὅ8. οἰνεὰ 
Ὀγ Βιυϊκίον : ““Θυϊ ἢ]18. σταρίδυθ ραβδίογεβ Ῥγβϑβϑιηΐ, 
ποοίοιῃ θἱ ἀἰοπι ἀοραηΐ ἢ σδῃρὶΒ, ὈΧΟΓΟΘ4Ὸ6 οἱ 11θ6- 
ΤΟΒ οἰγουτηνοοίδηϊ ἢ ουττῖθυδβ, 4υἶ 8 ργοὸ ἀοιῃ!ο 8 
αἰαηΐαγ: ηἰδὶ αυσά «ηυδηάο οχίσυδ ἰΔθογιδουΐα 
τοηάδηΐί, Γιοηρὲ νεγὸ ἰδΐδαιια ναρδηίυτ, τησαὸ ρϑη1- 
Ρο68, πησαὸ φοὐϊογα ἰοοᾶ, τηοάἀὸ νά}}68, υἱ ταῖο ἰθῃ- 
Ῥοεῖβ δἵ ραθ}} ροβία]εϊ, ρεγβοαυφηίοβ.᾽". Ἠδησὲ 0 
Ριοοῦ σδῇ 6 ψ ἢ σΘΓ ΔΙ ΠΥ ἀγάνῃ (848 888 θθϑη ἰοῸ 
ΤΆΒΕΪΥ 406) ἵτοπν [18 ράϑβαρθ, {δὶ {π6 Ὦπηδ οὗὨἨ οὖν 
δανιου σ᾿ Β ὈἱΓῚΠ 85 πο ἴῃ. Ὠθοθθογ: Γπουρὴ 1 δὰ 
τὰ (ἢδί 1 τΏΔΥ Ὀ6 ἀ!Που ἰο ρῥγονθ παῖ. 1 εὐαδ. αἔ 
ἐδαέ ἐΐπιε. ΟἹ 8 δυδ]εοι 1 τγοῖθγ (ἢ6 τϑδᾶδς 10 
ατοῦυβ. Κυϊηοεὶ γϑιηδγκθ (ἔοι ΝίδπθγοΊ, ἢ ἢ 15 
(οπ)οσίαγα 84 {Ππϑίγαμάυπι δβ᾽]6πείαπι ρἰυ τίποτ. Ν, 
Τ. ἐοηρίοσιπι ἀδ ῥγιπηογα 18. νἱζε 4. (. ῥ. 1.) (μδὲ 
σῇ {18 ροϊηΐ ποίῃ!ηρ σά 86 ἀοίογηϊῃοά, Βῖπεα [86 
Ἠιϑίοσιοδὶ ποίϊςθβ τδὶος ἀγὸ δγουρσῃς ἔοσννασά ἄγ 
ΡΓΕΒθΘα στ πηαὴγ (ἢ σα] 1686, δηα βίηςα πὸ νθϑεῖβα 

. 18 ἔουπά, (Παὺ (86. παινν οὗ ΟΠ γὶδὲ νγᾶϑ ΒΟ ΘΠ. 
Ὠγαϊθα ὈΥ (6 ΟΠ ΓΒΕ 188 1η {Π6,3}γ8ὲ. ἀρθ8, διὰ ἴῃ {}1|6 
“)οἰϊοιυΐγρ οπο8, πο δυο ἢ δὴ ΟὈΒούνϑη 06 ΜΒ 1η9{}- 
ἐυϊ6ὰ,, ἰγαά!τοη νᾶγιϑά. ἫΣ : 
8, φυλάσσοντες φυλακὰς. ΤῊΪΒ ρἤΓα5Θ 8 ἰδοιρῇς 8 
ΗδὈταίβη, θ. ὑροη 1πηβυϊοὶρης ρσγομηασ, βίῃοθ 6Χ- 
81} 068 οὗ 5118 Ρ]Θοηδβι8 ἂεα ἐγοαυθηῦ ἰῃ 1Π6 ἢοϑῖ 
(Ἰαϑϑίοα! νυ ΓΒ, δηα οὗ [Π18 ὁπ6 ἴῃ Ῥαγείςυϊαῦ ἐχϑι- 
ΡΙΘ8 αἵ ργοἀπορᾶ Ὀγ ᾿ἰβιίϑίῃ ἔγοιη Ηοπιοῦ δηά Χο- 
πορῆοῃ, δηὰ ὈγῪῚ Κυρκθ ἔγοιῃ Ρ]υίΐαγοι, ϊοηγβίι. 
Η4]. δηά. Ὠοιηοβίμθηθθ. Νυκτὸς ἢα45 {ῃ6 ἴογεβ οὗ 
νυκτερικας, Δα 18 Δηἀφα Ὀροδυβα φυλακὴ 8 ἃ ποτά οὗ 
βοβοιαὶ 86ῃ86, ΕΡΌΠΝΕ ψαΐσθοβ οὗ 411 βογίϑ,. ἀϊῃγηδὶ) 
8π4 ποείζυγηδὶ, ποΐ οὐ Υ ΤῊΣ Π ΑΤΥ, Ὀυ  ςοἰν!] δηά σοὶῖ- 
ξιουβ, δηὰ οὗ δνθγὺ Κιηά σβαογα {πο γα 18 ἃ φμοοδ85: 0Ή 
τη ἕγη. ὮῊ]8, 1 Βθθη8, 88 16 οσυβίοπι 1 ΒΒ Ρ- 
Πογάβ, τῇ ψ ἢ ἢ νίονν ἴῃ 6 ΤΠ ον οἰζδίίοη οὗ Ἢ εἵ- 
9161π ΜΠ] Ὀ6 ἐουηά δρρ]ϊοαῦ]ε : ΑὨτΠοΪ. 104. εὐαλκὴς 
ἡ κρὴς ἐπινύκτια μῆλα νομεύων. 

9. ἐπέστη αὐτοῖς. - Τῆς ψοτα ἐφίστημι ἀδποίθε ηοΐ. 
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ΩΘΓΟΙΥ ἴο σρῥθα7, 88 ἐπιφαίνεσθαι, Ὀυξ δυἀάφρε!γ. 8πὰ 
ἈΠΘΧρΘοΟίΘαΪυ, δἀῃ 4, 88 185 δνιἀδηΐ ἔγοπι ἣς πυμηθγοιιβ 
Ῥδββαβοβ οἰϊραὰ Ὀν Υ οεἰϑίεϊη, Μιιπίῃθ, δηα οἴΐϑγβ, 18 
Θβρϑοιδ!ν ὑ866 οὗ αἰνίηα οὐ Βιρεγῃδίιγαὶ Φρρμοϑᾶγαηοθϑ 
8 ὨΘΆνΘΉΪΥ γΥἱϑίοηβ. ὅθ8θ. Ἡεογοσοί. ὅ, ὅ6. ΡΒ}. 
490. Α. 774. ο. Αοἰι. αὶ. Ρ. 440. Τιςίδῃ. ῬΒΙ ΟΡ 5. 
46, ὃς 81. Ατίθμῃ. 2, 74. Πιοηγβ. Ηκ]. 7, 67. Κυ!» 
ἢοοἷ γρίδγ ἰο ἅηδο. 8, 6. Ηφβγοαοί. 2, 141. Ατἰβίορβ. 
Ῥᾳο. 427. «α'80 [λκα 44, 4. Αςοἰβ 12, 7. Εταβιηυβ 
δὰ [1,εἰρῇ οχρίδΐῃ ἄφως ἰϑὰ αὐἀδέϊξιί. 8ὃο ΝΥ εἰβίϑιῃ 
οἴἴ68 ΨιΓρ. 2 η. 4, 702. Ἰ)ενοϊαί, εἴ ϑιιρτα οἂριεΐ δἀ- 
Β[{||. Ριδοαίοσ δῃὰ ΒθΖᾶ σοϊῖραγθ {π6 [1,δέΐη δὼρφγ- 
υφηΐο, ἃ8. ἴὴΏ Ηογαςο, “Οταΐα βῃρογνθηϊθί 485 ΠΟ 
ΒΡΘΓΆΒΙΓΙΓ ὨΟΓΑ.᾿" ᾿ 
; 9. δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς, 4 ἀϊνίηρ 5ρίδ6ῃ- 

ἄόθυν Ὀοαμηθα δεομηά τπθ. ὅ866 Ασςῖβ 42, 6. 9. 8. 
ἸΚυίΐηοο!, ἔγοπι Β6ζὰ δηά οἴθθσβ, Ὄχρίδίῃβ ἃ ἐμ οχὶ: 
πα, πιασπα, ἴ0Γ (54 γ8 ἢ8) ἴ6 Ἠεργονβ ποῖ υηΐγο- 
ΠυθηΠΥ οἴη {πΠ6 Ὠδη168 οὗἩ [Π6 Ποῖτγ ἴο οἴοΓ Ὠδιίη68, 
ἴο ἱμάϊοδία ἴῃς σγοάςη 688 ΟΥΓ ΘΧοο ἰθῆςθ οὗ Δηγ (πίη. 
δρα Ρς. 86, 7. 60, 11. Ιοη. 8, 8. Δοῖβ 7, 20. ψῇῆριφ 
ἀστεῖος τῷ θεώ 510}1Ηῆ65 αὐπιοάιηη. υἱιαχὶηρὸ ζΟΓ ιοδιδ. 
{(Κυΐϊη.) ΜδηΥ οἵ (86 ὐδεγιθδὴ ΤΠθοϊομίδηβ δῃάθἃ- 
νοῦν ἴσ δοσουηΐ ἔονῦ (ἢ18 ἴσο ἢδίυΓΆ] οϑι18685, ρυῖ τηοδὲ 
ἘΏΒΠΟΟΘΒ5 1} ν δηα τη8818(Δοΐον!]γ. ὍὙΠΘΓΕ νγ88 ονὶ- 
ἀθη!ν δβοιμθίίης σμρεγπαέμταΐ τῷ [ἢ 6 Δρρδθάγδθῃςα, 
Βη4 λπ (9 φίοτγίοι!β δηα Ὀγ]Π1αηΐ Πρὶν ργοάμπςεα, αὐ ΘῺ 
1 1 στοῦ ἃ πδίυσγαὶ ρῃμεηοιηδηοη, Ὀσουρῇς ἔογνψαγᾷ 
(εΖ Βοβοηυ ον (Π1ΠΚ8) ἴο ργοάμοθ ἃ βίγοῃρ εβδοΐ 
ΟἹ {9 τηϊηἀβ οὗ {6 βΒῃοερῃῆογάβ. Ηασγάϊί, ΥΥ εἰβίαίῃ, 
86 αἴδοτβ, (αυδθυγαϊΥ, 88 1 {010Κ,} γοίδσς (Π]18 ΒῈρεγηδ- 
1υγα] ρθε το (86 Οχιγϑογαάϊμαγυ βί8γ πο ΔΡρραγοά 
εἰ οὖν δϑενϊουτγ᾽β δἰγίῃ. Ὑ εἰδβίθι οορίουδὶν 1 γαῖς85 
οί ἐπα ψογά περιλάμπω Δῃη4 (6 Ορ᾿ηΐοη Θοηἰογίδ! ηΘ4 
ὍΥ {868 ΟἸαβδβίοδὶ ψυγογβ οΘοποθγηρ {Π6 ϑρἰοπάοιγ δί- 
ἰδοοά ἰο ἀϊνίηθ ἀρρθδγδῆσββ. Ευγρ. [οη. 1549. τίς 
αἴκων θεοδότων ὑπερτελὴς ἀνθήλιον πρόσωπον ἐκφαίνει θεών ; 
Ρι"η. Η. Ν. 92, 88. Γλθη ἀα σοΪοὸ ποσί νἱϑυτὴ οβὲ 
Ὁ. Οϑο]ο οἱ (ἢ. Ῥαργσγῖο (53. οἵ βρ6 8185, υἱὲ ἀϊοὶ 
Βρθοίθδ---οςία Ἰυσοτοῖ. ΤΙδοοτῖι. 14. 24, 292. Ηομῃ. 
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Οά. τ. 85. μέγα θαῦμα τὸ δ᾽ ὀφθάλμοισιν ὁρώμαι, ἔμπης 
μοι τοῖχοι μεγάρων, καλαίτε μεσοδμαὶ, εἰλατίναι τε δοκοὺς 
Ἢ ἀρὴν ὕψος ἔχοντες φαίνοντ᾽ ὀφθαλμοῖς, ἀσεὶ πυρὸς αἷ- 
ομένοιο. Ἦ μάλα τις θεὸς ἐνδὸν, οἱ οὐ ἡρὺν ἔχουσι. 

θιίορ. 1,δογέ. 8, 68. 2058. Β. 6, ὅ, 8. ἀφίμε θεν ἐγνά- 
τὴν ὥραν, τοσοῦτον φώς περιόλαμψε τὰν βωμὸν καὶ τὸν 
ναὸν, εἷς δοκεῖν ἡμέραν εἶναι λαμπρὰν. γε Βηά ἴτοιῃ [.1- 
Ὀδη. Οὐ. 188. Β. εἰϊοά Ὀγ.- ΝΥ ίδβίείη, ἐπαΐ [Ὁ νγ88 ἈΥ͂ 
186 δησίθηὶθ ἰβουρῆςξ ἐμεΐῳ ἴο ἤν 8ῃὴ ἤδανθη]Υ -νἱ- 
δίοη ἴῃ (6 οομπέγῳ, ταὶ δ γ (Π86Π ἢ [Π6 ἐοιυη. [ἢ δη- 
δγοΥ ἴο {Π6 οὈνΊοιιϑ αποϑιίοη, τοὴψν ασά βμου]ά βεηὰ 
8 ὨΘΑΝΘΗΪΥ ΔΡρΡΘΑγΔΏσΘ (0 ΒῃΘρῃ Γάδ, γαίποσ (ἤδη ἰσ 
ἀῃ6 γτοἢ δηά σγοαὶ, ΤΠΘΟΡὮΥ]. δβννογβ, διὰ τὸ ἅπλασ- 

τὸν τοῦ ἤθους καὶ ἄκακον, Δῃᾳ δάνεγίβ ἴο (Π6 ρτείδγθποσ 
1ῃ [ἢ18 γεϑρθοῖ ϑῆθνψηῃ Ὀγ σά ἰσ (Ποβὲ ρυγβυϊηρ ρ85- 
ἰογδὶ οσουρδίίοηϑ, (866 ῬΒ8]. 78, 70, 71.) δῃά το ἐδπὸ 
Ἡμρήλολθανι δηά Ὠεανια, ς. ΤΠοΓα Ψ 86, ἴοο, 8 δβἰπιν- 
ΔΓ Ὠοίίοη διηοηρ (6 Παδίῃθη9, ἃ8 ψὰ ἤηα ἔγοῃ δῖ- 
1185 οἡ Ὑιγρ. Ερὶ. 10, 26. Ἐπ ιβι1ς}5 ρΡἰθγυπιαιθ απ]: 
ὯΙ ΟΠΈΓΓΟ 86 βοίϊθθδηῖ. 1 πιδῪ δα, ῃδί (ἢ18 88 οὗ δ 
Ρίθοο ἢ 4}} (6 τοβὲ οὗ 6 ψοῃά γί} ἀρ Θ ῃδδ Οἢ5 
Ῥτοιηυραῖθα Ὀγ οὐγ θά ΘΟ ΠΊΘΥ. 

οὐ 10. εὐαγγελίϑομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην. Τῇδ ποτὰ 
'χάρα 18 ρΡιιϊζ ὈΥ πιο οΆΥΠΥ [ῸΓ {Π6 80]6ςοἱ οὗ το)οϊσίπρ;, 
881 9410681,.2, Ατιδί. ΡΙ αι. 6837. λέγεις μοὶ χαρὰν. Δηά 
80 Ευεῖρ. ϑδυρρὶ. 888. διπλοῦν χάρμα. Ἐυαγγελίβεσθαι 
5 ὮΘΙΘ 8Π00}} ἔογ ἀπαγγέλω, 88 οἴεη. (σδοητη. δὰ 
Κυ!η.) | 
1]. ἐτέχθη---σωτὴρ ὅς ἐστι Χριστὸς ζυρίος. δ ει- 

ϑίθι ἢ ἢδ8 ργοάιςθὰ 84 ναϑὲ 8386} ]ρσο οὗ οἰ! 0118 
τοι (]8558168] δ Πογ8, ΌῪ ψ ἢ Ι ἢ ἢ ἢδ8 πη866 11 Ππηᾶ- 
ὨΠ[δβῖ, (Πα (Π6 [6 Γπ|8 σωτὴρ, σωτὴρ τοῦ κόσμου, Δ σω- 
τὴρ πάντων ἀνθρώπων ολπῃοί Ὀ6 {γῸΪΥ δρρ)οὰ ἴο 8 
ΙΏ6ΤΘ ᾿Ώ84η. ΟἷὗὨἨ {686 ρᾳ88Άρ68 1 5}4}} ἰὰῪ ὈΘίΌΣσα ΤΥ 
τοδύθγβ ἴἢ6 τηοϑὲ ἄρροϑβὶίβ : Βίορ. 1,δοσί. ὅ, 16. Διΐ 
Σωτῆρι, καὶ θηνᾷ ᾿Ασωτείρη. ΡΙυΐί. 898. ἡ. σωτῆρας 
ἀνέγραψαν θεοὺς" ὃς ὮΪ]ο. Ρ. 978. Β. τὸν μὲν Δίωνα σω- 
'τῆρα καὶ θεὸν ἀποκαλούντων. [ιιοίδη. 62. θεοῖς σωτῆρ- 
σιν. ΡΙιιΐ. 8064. Α. σωτῆρας ἀνηγόρευκε τῆς ἐλλάδος. 
Ἤοι. ἔρίρι. 82, εἰς Διοσκούρους. Σωτῆρας τέκε παῖ- 
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δας ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, αἰκυπόρων τε νεῶν. Ἡοτοάίαη. 
8, 8, 10. σωτῆρας καὶ προμάχους Ἰταλίας πάσης ἀναγρα- 
φῆναι. ἀν 4,6. Βιίοηγϑ. Ηδ]]ς. 10, 46. πατέρα, καὶ 
σωτῆρα, καὶ θεὸν, καὶ πάντα τὰ τιμιώτατα ὀνομάϑοντες. 
Ροϊγὺ. ἔχο. 97. Ῥγιβ188 βε)δία τη 118 βαἰυἴδίῖ : χαίρετε 
θεοὶ σωτῆρες. ϑἢοὶ. Ευτρ. ΗΙρΡΡοϊγί. 88.- ἀνὰξ κυρίως 
σωτὴρ, τοὺς οὖν θεοὺς ἄνακτας καὶ Σωτῆρας καλοῦμεν" κα- 
ταχρηστικῶς δὲ καὶ τοὺς δεσπότας ἄνακτας καλοῦμεν, ἧς 
δευτέρους σωτῆρας. Ἠετοάοῖ. 7, 102. Ποσειδέωνι σω- 
τῆρι εὐξάμενοι. -------οϊο τ Ρ] 1Π| ποσειδέωνος σωτῆρος ἔπω- 
ϑυμίην. 1 δαά, ἔτοιῃ ΒυϊκΚΊίεν, Ῥγοςὶ. ἴῃ ΡΙαῖ, ΤἬἼθοΪ.᾿ 
ὅ, 40. Τὸ τρίτον τοίνυν τῷ Σωτῆρι-------- τὴν δημιουργικὴν 
μονάδα νοήσωμεν ὃς , 10. Ρ. 809. Δημιούργικος καὶ ὁ 
Σωτὴρ Ζεύς. 'ΓΗ 5 βυδ)εοεῖ Π65 ὈΘΘη δα πλγὈΪγ ἰγοαϊοὰ 
ὈΥ ΟἿΓ γΘΣῪ ἰθαγηθά σουηίγγιηδη Βρ. Ῥεδῦβϑοη.. 

.. 1]. ἐτέχϑη ὑμῖν, 1. 6. ἴο ψοι ἐἴειυα, Ὀὰΐ ἔογ (Π6 ροοά 
οὗ τῃ6 ευὐοῖο «εὐογἰά. ὅ8ο [Ιλισδη. 2, 888. Νοὴ 510], 
866, τοῖιὶ σοηΐϊζυμ 86 ογσθάθγε πυυπάο. ὅ66 (ἱς. ΟΝ 1, 
7. ῬΙαῖ. Ερ. δὰ Ασςῖ. Ριὶυῖ, ἤγουν. Ρ 41.κ. Ζομβδὶ 
(8118 (Π6 Αηρο}8 {πΠ6 βυρογίοῦ ἔδιἶν οὗ (ἀτοά, πἰδϑῇ 
186 ἸΏ ΈΣΙΟΓ. ρογο τὸ 8566 {Π|6 80 ΡΘΙΊΟΥ ΓΟ]ΟΪ ΟἸΏρ᾽ ον ΟΓ 
{86 ρσοοά οὗ {Π6 1 δγίοῦ ἴδ πη} γ. (τοί. ὃς Υεῖ8.) ᾿ 
"18, Ουν ἰτΑπϑιδίοιβ ὙΓΟΠΡΙΥ τόπον ἐλθὸ θᾶΑΡ6, 
πὶ τ ρΠΕΥ ἃ τηδηροῦ; ἴοσ 8} {Π6 Ὀ6βῖ, δηά ἱηδορά 
πιοσέ, οἵ (6 ΜΑ5. οὐ {Π6 δγί!οἰθ. [ἢ Οδρθε}} 
ἘΠΘΓΘ 18 7.8 [Π6 ΠΟΠΙΓΑΓΥ ΟΙΓΟΙ. ΟὐΤΟΙ 8 }1|8{1Ώῆ65 1Π 6 
88 -ΟὗἨ [Π6 δγίῖοα Ὁ τπ6 ΟΠ] ονῖπρ ἰδαγηθα στϑιηδίκ : 
“« Τίᾳ 8:0)}06. βογρίογε βυ8 νϑῦρᾶ Δ οσὰπὶ αἰ ΓΟς 18 ογᾶ- 
τἰοηϊθυ8 ρῥοτιηιβοθηῖ. πη}! πλὰπη οϑὲ ΠΠυὰ δρυά 
Μαιίί. 26, 18. Ταὶς εεὶ οἱ δρυὰ ΝΊγρι!. ἘΠ᾿ πυηφιιδηι 
ἔλτῖβ σοῃοθβ888 τον τ! Αρραᾶγού (ἰἀπηδγῖπα ργοςσυ]. Βι 
ἴο {818 “Ῥγίῃσρ!α να ποοᾶ ἢοῖ, ἢΔΥ, ΜῈ γιμδὲ πο, το- 
βογί οὔ [ἢ ργϑβθηΐ οσοδβίοῃ, βίησθ (ἢ6 ῬγΓθροῃάογδεηρ 
πεῖ οἵ δυϊμουιν ἀθιηδη8 {π6 ογιβοοη οὗ ἴῃ6 8Γ- 
τ1ο}6. 

.18. -στρατιῶς οὐρανίου. Τὴ6 Ηρρτγονβ ΤΑ] 6 ἃ (ἢ 6 
ΔΏρο᾽8 δγῚ ψῆοπι ἰῃ6 ἰἤτοης οὗ αοα 15 βυτγουπάοί, 
Ὀ ας, ὙΠ Ρ]αίοηϊο ΤΠΘΟΪΟΡῪ βι παι γὶν δά- 
ταϊςεοα πιμηδγοιιϑ Ποβὶβ οὗ ἰπέδειογ. 068 σογγοϑροπά: 
ἴῃ 1ο ἰΠ6 Αηρεῖβ οὐ {πὸ ΗἩθῦγον ΤὨθοϊοργυ. [ἢ {ἢ} 8 



294 ΘῈ. ΨΟΚΕ, (ΒΑΡ. 1. 

νίον ΒυΪκΊον Π88 οἰϊοὰ εἰἸ6 [0] οὶ πρ Ῥωδδαύθο ἴγοιώ 
τος. ἰη ῬΙδίομ. ΤΊ 60]. 6, 18. τῶν ἐγκοσμίων (50}}. 
θεών) στράτειοιν' ὃι 19, Ρ. 897. στρατεία ἢεών καὶ δαι- 
μόνων κατὰ ἔνδεκα μέρη κεκοσμημένη" ἃς Ρ. 808. Ὅδε ἡγε- 
μὼν τῶν δώδεκα στατίας ἡγεῖται τῆς κατὰ ἕνδεκα μέρη νε- 
πμημενηε' ὃς σἤδρ. 21. Πολὺν στράτον τῶν μεριστῶν 

». 
,, 14. δόξα ἐν ὑψίστοις, 551}. τόποις, ἱ. ς. οαἶἶδ. ἢ »έω- 
γχαΐ 156 υϑοα ψι τοίδγοηςο ἴο (ἢ6 Ηφοῦν. Θ ΌΦ. νῃϊσοὴ 
ὭΘΨΟΓΟΟΟΌΓΕ ἰὴ {Π6 8ίηρσυϊ αν. ΚΑ 8186 906 08 (88 γ85 Οδιιρ- 
56}1) τοοκκοηθα (ἢγοο ἤϑανδῃβ, [Π6 ἀὲρλεδέ νγὰ8 εαῃβὶ» 
Δοτοὰ 48 [ἢ ρ͵ᾶςοα οὔ (π9 [ἢγοπο οὗ αοά. Ώηρη νυ ὅπά 
1{ οοπίτγαϑίοα ΜΠ οαγέλ (88 ἴῃ {πΠ6 ργεϑϑηΐ γϑΊϑ6), 6 
ἧἤανο γθᾶβοῃ ἴο δϑβίζῃ 10 (ἢ]18 τηϑδηΐϊηςσ ; [ἢ 6 ΟὯ6 18 )6η- 
ἀἰοῃοα 48 {Π6 πανιιδίίοη οὗ Οοά, {Π6 οἰοσ 8458 πὲ οὗ 
6. ΤΠ15 18 ΘΏΓΓΘΙΥ ἴῃ {6 906 188} πηδηηος, ““ Οοἀ 
δ ἴἢΏ Βδάνϑῃ, δηά (που ὕρΡΟΏ [Π6. Θαγίἢ.  Ἐςοὶ. ὅ, 4. . 

- 14. δόξα----ἀν ἀνθραζξποις εὐδοκία. Οἱ [δ6 γι τοδά- 
ἱηρ' Δα ἱηξογργοίδίίοη οἵ [Π686 ψογάβ, ἔῃ 6γθ ἢδβ ὑθθῃ 
της ἢ αἰνειϑυ οὗὨἨ ορίηΐοῆ. ὅ66 Ροϊβ, οι, δπὰ 
Κοροδοσ, δηὰ φερϑοίδιν Κυϊποοὶ, ἰο νοῦ [1 δῷ 18» 
ἀορίεά ἔος τποϑὲ οὗ (ἢς ἔοΠΠονηρ οὈβογνδθῃβ. 1 
Βαβ θαθη ἐοιδίθα νΒοΙΠ ΟΣ (8 ΘαΥΠΙΘΉ, ΟΥ ἀΟΧΟΪΟΡΎ, 

᾿ς σοπβίοὶβ Οὗ ἔτϊρο, ΟΥΓΥ οὗ ἐἦγεθ ὨυΤ ΟΓΒ,. ΟΓ δοηϊδΏσοβ, 
ΤΠε ρσοηογαὶ οΟρπίοη 88 θθθῃ, δηὰ 18, (ἢδἴ [6 γ6 8.6 
ἐλγοθ. ὅϑοῖιθ, ἤοόονανοσ, 48 υϑ. δορδδγ, δῃα Νορϑβϑ. 
5610, τεορζηῖδο ὑυΐ ἔερο, ἰο ψὨΙΟἢ {π6 τπἰτά 5 Ὀυΐ 8 
σοΟγΟ ΙΑΓῪ ἴο, οΥ ἰπἰογργαίδιίοη οἷ, {π6 ργϑοθάϊηρ ; ΥῸΣ 
οἰδογν 86, (δα ἴῃ6γ,) καὶ σου]ὰ Παγαϊΐγ ἤαν Ὀ668 
οὐ τἰ664] Ὀοίοτο εὐδοκία ἐν ἀνθρώποις. Ἴο (Π18 Κιδδ 
[88 γϑρ θά, [μδὲ (Π6 καὶ 15 ἰτϑηϑροβθά, 88 15 ποῖ-υῃ- 
ἔγθαι θῖν (Π6 σα86. ϑθοοηαϊυ, 1 89 θ6θῃ ἀρθαιθα, 
μοί γ {Π|6 6}Π}ρ518 15 ἤθγα ἴο ἢθΘ βΒρρ]16ἀ ΒΥ ἔστι ΟΥ 
ἔστω. ΤὭοΒΘ Ψ ΠΟ δάορί (6 ἰφιΐογ, γοιηδτῖς, ἐπ} (ΠὲΒ 
18. ἸΏΟΓΘ ἰγεααθηΐ ἴῃ ἃ ἀοΧοΟΪΟΩΎ, δηὰ σεΐον ἰο Μϑδί(ῃ. 
421,9. ἴκκΚθ. 19, 88. ψ ἢ φγο θα 18 ΒΌΡΡΙΙφἡ. Βαὶ 
[Π6 ΌΓΠΘΓ 6111ρ5818, ψ ]ἰοἢ 18 ϑαποιοησα ὃν ΤὨΘΟΡἢγΥ- 
ἸΔοί δῃά οἰΐιεσβ, 88 ἤθϑὴ ἀοέδηἀοα Ὀγν Νορββοῖί, ψῆο 
ΘΟΠΊΡΆΓΕΒΙ Ρεί. 4,11. [{ ἢ88 θθοῃ οὐρϑοενυϑᾷ ἴοο, ὈΥ 



Κταῆ : κ ΑΒρΕΙΣ ἀϊομπίυν ΤΠ) 6μ ἰδ βε88, αἀἰβοτγιης 
γετὸ ἰαμάαγο εἰ. ορέατα, αυ]8 - ἰλιιἀδηΐιν ῥγραβομίία, 
41:5. ἰδῃημδπηὶ σοἰοργαίίοης ἀϊρσηᾷ ἀρηυπεδπίυν, 8ρ- 
ΒΟΒΟΌΒΙΟΓ δίαι)α ἀοριαἀ!οδηΐογ, νοὶ ἰΔηαιᾶθὴ σογίδ 
οδυιβᾶ 864: ΘΏ Κη ὈΟΠΟΓΌΙ συ ἀρρίαυδβυ ἀφο γδη- 
ἴυγ. Αἴᾳιο πος 1 ργϑδθηίὶ σδηίίοο ἤρσὶ, τῸ 8 1ρ88 
ἀοςοι.; ΤὨιγάϊγ, (Π6 Οοπιμθηίδίοτβ ἢᾶνο ἀϊβρυϊεά 
ςΟΒΟΟΣΗΙῺ (86 560}86 οὗ [ἢᾳ ΨψοΓαΒ εἰρήνη ΔηΠ εὐδοκία, 
8η6 8οπὶ6 ἴᾶνα του ρῶς ἐπα εὐδοκία 18 ἴο Ὠθ αἰϊογαά. 
Καυϊποοῖ: ρχοςοράδ. ἰὼ ἀ6(4}} [ἢ 6 Ορληϊοηβ. οὗ βανϑγαὶ 
τϑσοπξ οὔ 5, ΜὨΙΟΝ 1 σδηποῖ ἤηα σζοοῦ) (0 ἰπβοεῖ. 
Ι τουδὲ, ἰστανοσ, δἀνογί ἰο (Π6 ορἱπίοη οὗ ῃο86 ψῃα 
Ῥτοροϑθ [ὁ αἰΐοσ [6 ργεϑαπῦ γοβάϊηρ. Μοοημβ νου]Ἱὰ 
Σραὰ εὐδοκίας, “ἰτἢ τῆς Ψαυϊμχαίο, (ὐοιμίο, δά ϑάχοῦ 
ΨΕΙΓΒΙΟΏΒ, 8Πη6 8ο1ῖ86 Βδίποτβ. 'ΓΗΪβ γοδάϊηρ 18 ἀδ- 
ἐδηἀοα Ὀγ Νορββαὶί, ψῇο γΓοηάθγβ, “ ἤὰπο γερηδέ ἴῃ 
ἰοΙσὰ ῬδΧχ πίον ΠΟΙ Ώ68 μγαϊίοβοβ 60. δ {πδᾶΐ 
ἀνγθραΐποι εὐδοκίας ὭΔΥ Ὀ6, “ἐἀθ πιθη τυῆο δηά ἔλνους 
ἴὰ ἴα βίρῃξ οὗ (ἀοά." Βιιὲὶ [Πθγα δ βυιος νϑσγ {Π||6 
αμέῤογίέψ ἴον εὐδοκίας, 11.18.180]6 ἔα 80 πιδὴν ὁ8]6ο- 
{10η8, Δη4 τηΔγ-Ὁ6 80 685}} δοςσοιιηθΩ ἴος 48 δὴ ΕΥΤΟΥ, 
(δαι 1 Θη ΓΕΙΥ δββοηΐ (ὰ ἢ οἰβύθιη δηα Κυϊποοὶ, [μ8ὲ ᾿ 
[86 σϑιμηοη γοδαϊβρ μϑι Ὀ6 τοίαἰπθ. ὍΠ6 ἌΓΟΣ 
δουΐίοὶν. οὔβδενθϑα : “" Ῥγϑίθγαυμιῃ δηΐπὶ αυοί 1 80- 
μἱτο οί τρᾶρσπο ζαυάϊο ογϑίϊο 80] εδί 6886 δυσυμίϑ, ποη: 
ψίάθο, φυομπηοάο. ἄνθρωποι εὐδοκίας 1π|6]}}0] μοβδιηΐ : 8ὲ 
ΘΏΪ πη ΘΟ 6105 46 θοπὰ νοϊυπίδίο 1) 6], οΘοροσὶβ ἀυρ]οχ 
᾿γοιτη ρΘΏ18 Βίδί 6 Γ, δἰίδγι τ), οὐἱ ἔανος, δἰ [οι η, 
ουἱ ποὴ ἔανεῖ; αυοά οοπίγδαϊοογοι 118 40}80 ῥγεροθ-. 
ἀυηϊ, ὉΌῚ ΟἸΟΙΓΙΣ ΡῈΔΧ 6886 ἰη ἰαγγᾶ, δἀοόᾳιο. Παὰπ 
(οἱ!. 80 ρβθηθσὶ ἔλνογα : δίη ἃ 60! }188 46 Ὠοῃᾶ να- 
᾿πηϊδίδ Βοιηίπυπι, ᾳφυὸδά οἰἰϑίη Γ,δἰΐηι8 ἸὨΈΘΟΓΡΓΟΒ βοη- 
518956 νἱ Πεἴησ, 11 14 ρϑοθηὶ θοθαηῖ. ΕἸ βδῃὸ βιηξ 
γρῦρα ΨΚ 4116, ἢ ΔΓ δὲ ρΡΓΘΟΔΓΙ δοθῇ αυ881 ΠΟῊ 
Βαρομερεθ ΕΥρῸ ργθοδδη(Γ ΔηΩ 611 ΡΔΟΘΠῚ ΒΌΡΟΣ 
τργσδῖη, δ 1 οἵηϊθη8 μοι 118 Ὀθηδπλ νο]ιηίδίθῃ,, 
δὲ 5 ρεϑεϊρυὸ, 41 Θχπὶ ὨΟη Ὠϑογθῃυ---Ἔῦρο δὶ. Ὀοθἃ 
τοϊυπίδα ἴῃ 115, 1ὴ 4 08 ΠΟη 68βέ.᾽ β 
..18,. καὶ οἱ ἄρμθρωποι οἱ ποιμένες, Τ8Θ καὶ. 15. δορὰ 
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Ρ]εοηδδβιίςγ, Κα τ{π6 Ηροῦτ. ἡ, ψ ἢ τοβρϑοῖ ἰο (ἢ 6 
ποχί ψογάβ. Οτοίίιϑ, δα πδηγ - οἴποσβ, πιηδἰ ἰδίῃ, 
{παι ἰἤθγα 18 ἃ ρίθοπδϑπηι οὗ ἄνθρωποι, ὙΒὶοἢ βΒοι!6 δο- 
οουηΐ ἃ Ηουτγαΐϊβηβ. ΟἸἾΠ6ΓᾺ, πρμανα 6 5ΠῺΪ ΡΥ 
Ρ]θοπδβηηβ ἔγοτι [π6 Οσθοκ ψεῖῖθγβ, Βυο ἢ 88 ἀνὴῤ στρά- 
τηγος ἰη Ηεογοά. 6, 92. ἄνθρωπος μάντις ἴῃ 6, 88. ἀπά 
Κυϊηοθὶ γϑΐδγβ τι5 ἴο ίβκθ ἀθ Ρίθοῃ. τ. αὶ αἱὶ 
16 Οοτμπιθηίδίογβ βθ6οῖ 0 αν ἰδκθη δῆ ἱποογεσὶ 
νον οὗὨἨ (6 ρῆγϑβο, ἢ οἢ ψγ88 ἰΙοηρ Δρὸὺ βῆδονῃ ὈΥ 
ψαϊκ. Αάη. Οὐ. ἴῃ Ν. Τοϑί. ρ. 886. ποέ ἰο 6 84 
»ίοοπαδηι. Ἦ!8 δῃΠοΟΙ δ ΟΠ ἰδ νΘΣΥῪ ἰοηρ᾽ 8δηα εγιμξο; 
δηά 1 ταυϑί σγϑσοιητηθηά -ἰς ἴο ᾿ἴπ6 Ρόγυβαὶ οἷ᾽ ὯὯΥ 
Ογ1ο4] τοϑάθγβ. ΒῸΓ (πὰ ὈοηοΗϊ οὗὁὨ ποβα ψῇο πανα 
ΒοΟΙ Π6 ΨΟΓΚ, [5}4}} δοϊθοῖ {ἢ 6 τηοϑβί ᾿ρογίδηίξ τρδέ- 
(6Γ. :-ΤῊ δ. ΘΧΡγδββίοῃ ἰ8 ποί ἄνθρωποι ποιμένες (88 656. 
ὙΠ ΟΓΘ ἄνδρες βουκόλοι) θυ Θδαοῖὶ ψογὰ ἢδ8 {Π6. ἀτίοἷδ, 
ἢ, Ὀοίηρ τοροαίθά, Ππ858 ἐπ βδηι6 ἔογοθ. 88 ἴῃ {πὸ 
Ρεϑὲ Διο ντίθοσβ. 80 Τμυογά. 8, 77. οἱ δὲ πεμῷ- 
θέντες ἐς Σάμον, οἱ δέκα πρεσβευταὶ" ἀπὰ [,. 4. Ῥ..801, 
0ὅ. αἱ πόλεις πυθθανόμεναι, αἱ τῶν ᾿Αθηναίων ὑπήκοσι. 
ΣΧ ΠΌΡΕ. Ονγ. [,. ὅ. καὶ οἱ ἄνδρες ἀποθνήσκουσι τρεῖς ἂν" 
τες, οἱ πρέσβεις, καταλευσθέντες. Ατὶδίορἢι. ας. 048. 
οἱ δὲ τὰς πληγὰς ὁρῶντες ἃς ἔτυπτον οἱ ξένοι. ἼΠΘΓΕ 18, 
τῆστοίοσο, πὸ ἀουδί διυι {μαι τΠ6. ποτήβ οὗ 1λικα 
Βῃπουϊα Ὀ6 (8 ροϊη(6ά, οἱ ἄνθρωποι, οἱ ἩΝΝ γουὸ χήν 
πρὸς ἀλλήλους, ἐδθ ηιοπ ([Πο86 βῃορῃθγαβ 7 πεαη, οὗ 
τολοηι ἢ ϑοραη ἐὸ δρϑαΐ αὐ νον. 8.) δαἱά ἐο εαοὐ οὐλξν) 
ὅς. ΄ΤΠ8 τΠ6Γ6 18. ὴ0 ΟσοΑβίοῃ ἴο οσαποοῖ [πΠ6 ΨψοΓάκ, 
88 Βρ. Βαγγϊηρίοπ δηά Ὁγ. Οὐὑσθὴ ῥγοροβε. 

᾿. 10. πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα, συμβάλλουσα ἐν τῇ 
καρδίᾳ, Καριὶ (ἢ6π ἴῃ ̓ πἶπά; 1. 6. Κορ 6 τϊπα ἱπίεπί 
οὔ ἰδδ Ἔνθηΐξ οὐ {βθπι. 80. Οτοιίυ8, ψῆο. οοτραζος 
1Π6΄ 0886 οἵὗὁἩ {6 Ηρ τ. ΓΒ “ἢ 900. 28,142, Ὑγοιδβέοϊῃ 
οσἴο8 1 8η. 7, 398. καὶ τὸ ῥῆμα ἐν τῇ καρδίᾳ μοῦ συνετής 
ῥήσα, Δῃά νοῦ. 561. Αἶβ8ο ΡοΪγΥΡ. ὑ. 1299, ἡ ὃξΣ σύγκλην 
τος διακούσασα τῶν κατηγορούντων, οὔτ᾽ ἀκέῤῥιπτε: τὰς 
διαβολὰς, οὔτ᾽ ἐξέφαινε τὴν ἑαυτῆς γνώμην, ἀλλὰ συνετή. 
ρει παρ᾽ ἕαυτήῇ, διαπιστοῦσα καθόλου τοῖς περὶ τὸν Εὐμένη 
μα ὸμ ἔγνω Ηδεβιοα, ΟΡ: 491. τγείοντθά.- ἰο. ὈΥ͂ 

υἱποεὶῖ. ι - 
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ε« 110, σομβάλλουσα ἐν τῇ ἡα θρόν αὐτῆς, τανοΪνίρ {Πρτη 
ἢ ὮΡΙ τηηἀ, δηα δοομγδίθὶυ το ηρ δη σοῃβίάογ- 
πᾷ {εαι, διαλογιδομένη. ἴο ψηϊςἢ ν ΓῸ 18. 480 δα ἀϑά 
ἐν ταῖς καρδίαις, ἴῃ Ματὶκς 2, 6. [υκὸ ὅ, 22. 80 Ηοπι. 
Ἢ. α. 997. σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῆσι. ὃς ὃ. 89. Ἴ]160- 
0, 14, 256, 168. Ηφοτοαοί. 7, 61. 8, 68. ὅ66 Εδρἢο]}5 
ΟΡ 88. Ηδγοάο]). δὰ ἢ. 1. δῃηά. 16 κΚ. Αηϊηδάν, δὰ 
᾿Αἰβοη. μ. 76. (Κυΐϊηοα6}.) ΟἸἰδπογθ, ψ ἢ ΑἸΒθεσιὶ, 
τοηάογ, ϑιιπ 1η16]]Πσϑηάϑγυ νίτ σοη]δοΐυζᾷ 8886- 

, 41 σομερδίαγ. ΟΝ (ἢϊ8 Ρῆγαβθ, 88 υβϑὰ οἵ σοη]θο- 
4υσοχζϑιϑηε 1 ΡΓΡΓροίθιϑ οὗ ἀγθϑίηβ, ΝΥ οἰβϑίθί ἢ ἢδ8 ρίνϑη 
Ὀρναγά8 οὗὨ 5 χίυ, εαχϑῃρίθβ. Οδρθ6}}, Πού ΈΝΟΊ, 
δαορίβ [ῃ6 βγβῖ πἰθηιοποα τηἰογργοίδιοη, δηά (γ8η8- 
Ἰαῖοὸ ευεὶς λίπ, (Β ἢ δἀνογίηρ ἴο {Π6 ἔΟγ"ἀ8 06 ἈΓΓΑΥ 
οὗ ΟἸδββίοδὶ Ἄχϑρ]68 οη ἴΠ6 οἰδατῖ 549, ἢ6 8 Κ68.06- " 
ΟΑβίο ἴο τ8Κ6 ἃ ἴδιν οὔβδγνϑίοβ ΟἹ [ἢ 6 ΤΏΒΠΠΟΓΙ ἴῃ 
σε! οἰ Δ ΠΟΥ [168 ΔΓΘ βοιηθπΠ|68 δἰθρθά ὈΥ οΥΗΪο8. 
“ ΤΠΟΥ 86θ (5 γγ5 86) ἴο (Π1ηΚ, {παῖ 116 ψογά8 οὗ 
ἃ αυοίδιίοῃ, ἴα Κοη ὈΥ δπαιηβαῖνθ, πη 6 86η86, Ψ ΏΘΩ 
ἰηξρεργοίοδα ἴῃ (6 ΨΑΥ ΠΟΥ ΡΓΟροθβο, ἐξ 15 βυοϊοπέ 
ανϊάρβοθ {πὲ {Π6Ὺ αν σίνθη (ἢ6 τηϑδηϊηρ οὗ {Π6 
ΔυῖδΒοῦ ἴῃ (δὲ ρίδοθ. Νον {Π||8 18, 1ὴ σϑδὶ γ, ἢ ονὶ- 
ἄφησα δ 4}}.. ΤΙ ιδὲ δ ο ἢ δῇ ἱπίοσργοίδίίοη υἱο 48 ὦ 
β6η86, ἰΒ Οη6 (ἢηρ ; (δὲ 1{ γ16}48 ἐΐθ δ6η86, οἵ (ἢ6 δι1- 
ἐΐιοσ,. 18 δῃοίβογ. Οὗ ἴγο αἰϊδδγθηϊς τηθδηϊηρθ, (ἢ 6 
ὉΔΟΥ͂ οοπβίἀογαίίοη, ἢ ς ἢ σδῃ ΓΘΑΒΟΠΔΌΪΥ δϑοθγίδίη 
186 ργρίβδγθηςθ, 18, ἤθη ΟἿ ΟἸΘΑΓΙΥ βυ118 [ἢ 6 ϑῦορδ 
οὔ {π6᾿ διιίμον, δηά {(μ6 σοηηφοίίοη οὗὨ [6 ραγαρτδρῇ,,. 
δηά [ῃ6 οἴποσ ἀοθϑ ποῖ. Υϑί τ [6 βθῃίθηςθ 6. σοη- 

᾿ς 9| 4 γθα ΠΕ ρομάθη]ν, 1ἴ ΤΩΔΥ τᾶ ΚΘ 8686 ΟἰΓΠΘΓ ΨὙἈΥ 
εσρίδίπρά, Τδὲ (818 18 (ἢ6 σᾷ86 ΨΠῊ ΕἸΒΠ6 Γ᾽ 8 ἜἽχϑιη- 
φΊ65, (Δηῃὰ (πεγοίοσ Ὑ εἰβξθι η 8). ψπογαΐη. (Π6 ν Ὁ 
συμβάλλειν 18 Θαυ δ} ν ΠΡ: οὗ θεΐηρ ἰγδηβἰδίρα ἐο 
'Ζε6:5 88 0 μηἀεγοίαηά, 1 Βηου]ὰ {π|0Κ [{ Ἰοβίηρ; {{π|6 

᾿ς 10 ΜΠυβίταίο, Ὑῆα Ἰπαϊοίουβ οτος, πο ἢ6 οοηϑβὶ- 
ἄργβ ἐμ. οὐπηθοίίοῃ, ψι}} πὰ {6 πη, 11 τηϊβίακε ηοί, 
1ΆΘΓΘ ΠΑΡΆ 16 οὗ ΒΕπῈ Τοηἀογθα [ἢ {6 ΤΌΓΠΊΘΓ ΝΥ 
ἀθδη ἴῃ ἴδ ἰδίου, ὙΏΘΥ ἃ] τοϊδίθ ἴο ἀγϑδιὴβ δὰ 
οἔδλο]θϑ, οοποοσπίηρ δ ἰοῖ, [86 Πρδί ἢ 8 {ἢ 6 Ππη86ἶνοβ 
δαπἰοα {πὶ (ποτα σοι] Ὀ6 πο οογίδϊη Κηονίθάρα. 
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Ιτἰυϑί γί ῦ σὔβογνα ἱπ ραϑϑίηρ, [πδὲ 1{15 Ὠσΐ ἴῃ ΤΠ 6 
ΤᾺὨΔΏΠΟΙ οὔ {ἢ δδογοά ψγιΐεγβ ἴο οο]εθταὶθ τῃ6 αδύέῥο 
ἔϊες οἵ 1ῃ6 δαϊηίδ8, θυ. (Ποῖν υἱγνέμοι. θην ῦ (ΠΥ 
οοπῃπηοηΐ, {πον Πο]ὰ ἐοείμ δὴ οὐ͵οςὶ οὗ ἱπιδοι; ἴο 
{πεῖν τοδάθσβ.0 ὍΤἢδ ὑπάοιϑιδηάίϊηρ οὗ {{|8. ἀχοθ θης 
ῬΟΓΒΟΉΔΡΘ 88 ΤΠΟΓΟΘΙΥ 8η ΔΌΪ ΓΥ ογ ἰα]επί ; θυΐ ΒΡ 
ψε ρ ΠΩΣ ΘΥΘΓῪ τὨϊηρ {ππ| τοϊδιοα .ἴο {Π18 πηοβί ἱπ|- 
Ρογίδηξ βυδ]θοῖ, δΔῃη οαΓοί ΠΥ ὑγοαϑυγίηρ ἰδ ἪΡ ἴπ Ποῦ 
ἸΏΘΙΏΟΤΥ, Ψνὰ8. 8η ονϊάθηςε οὗ ἢογ ρῥἰοῖν, δηὰ οὗ (Π6 
τάἀοηΐ ἀδδίγα βῆ ἃ ἔο ἰδαγῃ (πδ΄ {π|πρθ οὗ Οοα. 
ΤΙΝ 15 ἃ {Ππηρ ἱπι} 14 0]6 ὈΥ οἴπογβ ; θυὺ ΠΟΙ ΈΠΘΓ πδίι" 
Τὰ] δουΐθηδββ οὐ υῃάουδίδησίηρ, ΠΟΙ δβιιροτηδίιγαὶ 
σιῆβ, οϑῃ ργοροῦῖν Ὀδ οδ᾽]εςί(β οὗ ἐπι δε ου) [0 τῃ8.᾿ 

22. ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αἀὀτῶν, 
1. 6. Οὗ [6 τπηοῖθοῦ δηἀ ἢ], [{ ᾿95 μοὶ] Κπονῃ παῖ 
ἘΠΠ4-θ6 4 ψοπηθὴ ψογο, ὈΥ͂ {Ππ6 1,ον!ς 4] Γ[ψν, Ὀουπὰ 
(0 ΚΘΘΡ δἵ ἢοιῃθ (ὉΠ ἀάγϑ, ἀυτγίηρ ψ Ποῖ ΤΥ ΘΓ 
Γεραγάοα 48 ἰρυτα, δ (πΠ6 πὰ οὗ σψῃίο ρετιοά ἰξ 
8 ἱπουῃθθηΐ Οὐ ἴῃθπ) ἰο ΟΥ̓͂Γ ὉΡ ρῥυΓβσϑίοτν 
ϑαοΓο6. 866 Γἰρῃιίοοι δηὰ δοποοίίροη. Μοχθϑονυου, 
1 116 οὔἴἶδργίηρ νγὰ8 ὁ ἢγβύςθογη, ἰ ψ88 ἴο 6 Γγϑ. 
ἀδεπηθα Ὀγ [Π6 ραγπηϑηΐ οἵ ἤνθ. 8ῆ6 618. Τῆυ8 4530 
αποηρ ἴΠ6 Οὐθη. 685 ψοϊηθη 1η [Π18 βἰυδι] 0 ΜΘΓΘ 
δΔοσουηϊοα ᾿ΊΡΌΓΟ, 8η4 ψογὸ τοραυϊγοά ἴο πηδεγρὸ 
τῆ. ΘΘΓΘΙΊΟΠΥ οὗ ̓ υβιγαίίοη. ὅ866 ϑρδηῃδίῃ οἡ (Ά|]- 
ἀπ. ἢ, 1η [οη΄ ν. 16. ἢ. τὴ Ὠοίυμπ). ὅδ, 111. Βαάγῃθ5 οα 
ὉΏ Βυτίρ. [»ῇ. ἴὴ Τα ιγ. ὅ, 882. (δηβοσίη. 46 ἀϊ6 πᾶ- 
1811, (ἢ. ᾧ. (ὅατοί. μὲ Πίθυ, Βοβθημι. δηά Κυϊηοοῖ.) 
ἼὝΒΕΓΕ ἰ5 ΠΘΓΘ ΒΟΠ16 νϑγίοιυ οἵ γοδαϊηρ. ὅϑ0ΠῚ6 σΟΡ[65 
αν αὐτοῦ, οἰδιοῖβ αὐτῆς, δυϊ (ἢ6 ρσγοαΐ τηδ] ΓΙ 
αὐτών. Ἐοτγ (ἴδ ἢγϑί νὸ τοδαϊηρθ ΠΕ ΓῈ 15 ΠΠΠ16 Οὗ 
ὯΟ “ΔΟΠΟΠγ. Αὐτῆς 15 Ἰ050}}70 δυβρεοίεα ἰο θ6 8 
παραδιόρθωσις, Δῃἃ ἴο Πᾶνα ῥτοοσδεάθα (848 ἀϊὰ {πὲ 
᾿οἸὨ βϑίοη οἵ αὐτών) ΠῸπι [Π6 Βυρογβί! 00 ὈΥ {Πο86 
ἯΠῸ τ γα βοδη δ]! Ζοὰ δί {πα 1464 οὗ πραγ ΒαΙηρ; 
Δϑουθ6α ἰο Ψ6809Ψ. Βυΐ [( 5Βῃοι! !α θ6 σοῃϑιἀογθα {παῖ 
1 ἱππρυ ΓΙ τγ88 ΟἾΪΥ. ΘΧΊΘΕΏΔ] Δηἃ ΠΟΓΘΙΏΠΟΠΙΑΙ, ποῖ 
τηογαὶ, ἢ Ὀοϊηρ ΠΊΘΓΘΙΥ δὴ Οὐ] ραίίοη πὰ γϑϑίγαϊπὶ 
ἰδιὰ οὔ ψοϊπθὴ Ὠσνν Ὀτουρῇῃϊ-το. 6, 1} αὐΐξοῦ τῆς 
ρεγίουηδηςσο οἵ οογίδίη γίθϑ, 78 τηῦδὲ ποί, (ἢ Γ6. 
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ἔοσθ, σοοηηοού ψιτἢ (η6 ποίίοῃ οὗὮἁ [118 ΠΟΥ ΟΠ] 1δ)- 
Ρυλν, δὴν ἄορταα οὗ ποσὰ] ργανιῖγ. Αηα δἰ πουρὶ 
{Π6 ἰὰνν οἵ ρυυοδίίοη ἀοθ8 ΟὨΪΥ Βρθοῖυ {Π 6. ΤΟΙ ΘΓ, 

ε ψ 6. 1 Ὁδηποῖ θὲ ἀουδίοα θυ δαὶ τ1Π6 Ιηΐδηϊ δὲ {8 
ὑγοαϑῖ τηυϑί πανα ὈΘΘῺ ΘΟΠΙΡΓΟΙἸΘηἀ64, δῖης6 {Π|6 ἴπ|-: 
Ῥυγν Ὀδίηρ σοι! οδΐα ΟΥ οοηΐϊδοῖ, {π6 ἰηΐδης 
οοὐἱὰ ποΐ θυῦ 6 ᾿ρυγα αἰδο. Αὐτών, {Πογοΐογο, ἢ88 
Ὀθθη ἀεβεγνθάϊυ δἀορίεα ΒΥ πιοβί πηοάδγῃ (1168, 

42. ἀνήγαγον --- τῷ Κυρίῳ. ΒῸΓ {6 ΡΌΓΡΟΒΘΟ ([ξ 
Βῃου ἃ δ6θιη) οὗ {Π1}8 ἀἸδοΠπαγρίηρ ὑνγὸ ἀυ[168 δἰ΄ ΟἤςΕ, 
ἴπ ρυτβοδιίοη οὗἁ [Π6 τροῖῃογ δηά [Π6 τοἀδθπηηρ οὗ 
τ86 οἢ11ἃ. δὲα Οδιρθς}}, Παραστήναι 18 ΠαΓΟ υ8εα 
κατ ἐξοχὴν, οἵ νιοϊϊηβ Ὀτγουρθϊς ἴο {π6 αἰίαγ, δῃὰ 
οἴἴδγιηρβ σοηϑβεογαίθα ἰοὸ Οαοά, 88 {88 Ηφργ. ὩΡΙ, 
δηὰ (6 [ἰὴ αὐἀπιουεῦο δῃὰ 5δἰδίογο.. ΤΏ6 νογὺ 

᾿ ἀνάγειν 15, ὨΟΎΘΨΘΓ, ρἜΠΘΓΑΙΪΥ ὑ86α οἵ 5δογ (68. 
48. ἅγιον--- κληθήσεται, σοηβοογαίι8 ᾿οιηΐηο 6ϑέο, 

ἰδέ ἀξπι δ οοπδοογαίοεα. Τῃ6 ἔπἰυγα 89 ἤθΓ6, 88 
οἔἴδη ἱπ Ηοῦτον δηὰ Ηρ] οηΐβιῖς Οτθοῖΐς, (ἢ 6 ἔογοσ οὗ 
186 1προταίϊνο. Οἵ, καλεῖσθαι τΩΔΥ ποῖ αν ὈΓΘΟΙΒΕΙΥ͂ 
(86 5686 οὗ εἶναι, θὰ ΠΏΔΥ ΔΏΒΨΜΟΙ ἴο ΟἿΓ ψοΓαβ λεία, 
αοοοιιπέσά, οσοπδίαογοά. 

φ4. θυσίαν, οὐενέπρ. Ἰὴθ6 ψογὰ θυσίαν 18. ΠοΓὰ 
(Δ ΚΘ 1 ἃ ρ,ΘΠΘΓΔΆΙ Β86η86: [ὉΓ 1{ ἱποϊυ 65 Ὀοίὰ ἰῃς 
ὁλοκαύτωμα δῃ4 τὸ περὶ ἁμαρτίας. (οβαῃῃ,.) 

24., ϑεῦγος, Ἰυραιη, ὦ ρμαῖγ, ΟΟΙΤΟΒΡΟΠΟΙΙΣ ἴο {δς 
ἬθΡτ. ἼὯ3. δὸ δἰ8ο ἰδε ΟἸβϑβίοδαὶ πυγθσβ, οὐ ν ῃοῖΩ 
ὙΝ εἰβιθίῃ οἱΐθα Ηργοά, 8, 76. ἐφάνη ἱρήκων ὃ. ϑεύγεα, 
δύο αἰγυπιῶν δεύγεα διώκοντα. : 

25. Ὑῃὸ 118 διθου ποῦ πβοηςοηθα 88 ἢδ8 
ὍΘΘΙ τῆυο}} ἀϊδβουβδθθά, δὅ66 01 δὰ Κοροδβεγ. Υοῖ- 
βϑίϑι ἢ {Π|01κ8 τηαῦ ἢο οἴποῦ σδῃ δ6 πηρδηΐ Ὀὰΐ διηΘΟΏ 

ς (86 ἰῖμον οὗ ὐδιμδοὶ, οὗ νοι γα γοδά ἴῃ ἀςῖίβ ὅ, 
84. ΤΠΙβ ροιϊηΐ, πον νοῦ, τηυβὲ 6 δοκπον θαμοα 
ΟΠ6. Οὗ ΝΘΓῪ τππορδγίδίη ἀδίδγῃ 0108}... Ὗ 

45, εὐλαβὴς. ΤῊΐθ ψογά. Πᾶ8. ῬΤΟΡΟΙΙΥ {Π6 881Π|6 
Β6η86 88 εὔληπτος, Δηἀ 18 ἜΧΡΙΑΙΠ6α ὈΥ «δι 448 ὁ εἰς 
«λώβην ἐπιτηδείοφ. 1Β.}γ, 10 18 υϑοα ραδεϊυείῳ οὗ ἐλίηβδ 
ψ ΠΟ ΠΥ ΘΆΒΪΥ Ὀ6 ἰουοποα ΟΓ Ὠδηαϊρά, οΥ ἰδὲ 
[ΒΟ οἷς. δο [1κλιςίδη, ἴῃ Τίπιοη. Ρ. 114. εὦ,. ατῶν. 
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ἡ πενία δ᾽ ἔμπαλιν ἐξώδης τε καὶ εὐλαβὴς : ΘάΪγ, δοξίνο! Υ 
οἴ ογδοηδ, δα ο ἢ Π6168 Δηγ {Πϊης ἀσχίοσγουβ) ν, (ἐυ) 
(Αγαγ, σδυ οὐ! γ, γον ΓΘ ΕΥ, 844, ΠΘ ΡΠ ΟΓΙ Δ ]ν, 
ἢ6 Ψψῇῆο [8 σϑδυίΐουβ, ΟοἰγΓουμηθροοίῖ, δηαὰ κατ᾽ ἐξο- 
χὴν, ὁη6 ΨῆΟ 8 80 ἰονγαι8 (σοὰ, νἢο ἴδασβ σοά, α 
»ρίοις απά τοί οι ρον δοη. ὮΙ5 βθηϑδὸ οὗ γεἰὶ σίοιιδ 

᾿ ρχίοηξβ Ὀοίῇἢ ἰο εὐλαβὴς δηά [8 ἀσγιναῖῖνοβϑ. 80 α͵30 
ἴῃ 1ῃ6 (ἸΙ43581.4] ᾿ΓΙΘΓΒ, 88. ἰοῦ 1ῃϑἴδησο, (ἢ6 ἐὈΠ]ονν- 
ἴηρ, οἰϊεα Ὀγ Υειϑιοίη. Ρίδίο ἀ6 Ἰορᾳ. 6. εὐλαβεῖσθαι 
θεὸν. [Ιεοιηοβίϊ. ο. ΜιΙἀά. οὕτως εὐλαβώς, οὕτως εὐσεβῶς, 
ὅτω μετρίως διακεῖσθαι. Ῥ]αί. (άτη}}}.. Ρ. 189. ». τὴν τοῦ 

, ἀλβίνου πρὸς τὸ θεῖον εὐλαβείαν καὶ τικὴν. ὅ80ο πιοέμο ἴῃ 
ἰὴ6 1[,Αἰἰη. Τῆμυβ ψυνοη. 14, 141. ““ Θυϊάδιη βογίὶ 
τηθίδηίε βαῦυαῖα ρϑίγε, Ν᾽ ργβοῖοσ ἡυδὸβ οἵ 
σΟΟΪ: ἡυπηθη δάήοτδηίΐ, Νϑο ἀϊβίαγε ριυϊδηί “ἢ ιιπηδηδ 
σᾶΓη6 53.1}}81, Θυᾶ ραΐου δοβίηυϊ; ποχ δὲ ρσξρυ- 
ιἰὰ Ροηιηΐ. Εοιηδῆδϑ δυΐδῃ 8011{| ΠΟ ΘΏΔΠΘΓΘ ἰ6ρ68, 
Ψψυάαίσυι οἀϊδουηί, εἴ βούνδηΐ, δἃς τηϑίπαηΐ 08. [ἡ- 
βουρί. δοίογίβ ταδίγὶ ρθη 888, Β δ] ρίοηΐβ Κ0- 
ἀδιοθ τηοϑίυθηι." Ονια, Μ. ὅ, 100. “ Επιδίῃίου 
ξαυΐ ου]ίοτ, ἐπηϊάυδαια ἀθογωμη." 80 {πᾶὶ Ψ]οΐκη. 
οἡ Επτγίρ. Ηἰρρ. 1452. 88 ῃρὶ υδιΠ6ἀ ἴῃ βανίης 
ι(ῃδέ εὐλαβὴς νν»ὰϑ ΠΕνΟΓ ιϑ6 ἴῃ {8 βΒ6ῆ88 ὈῚ {Π6 
δηοιθηΐ ΕἼ ΠΙΕΙ ΓΙ 6 8. - 

ῷ5. προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ. Α8 παρα- 
καλεῖν, Έ ΗΝ Ποαϊδεὶς ΓΑ ΚΕ αν θὴ ἐο οομηδοΐ, 
γεξγοδὴ, ὅζο. ὅδοὸ παράκλησις 51:5η168 δοέασο, σοπδοία- 
ἔΐοη, ἄς. ἀπὰ ἢογὸ, ὈῪ το ΥΥ δηᾶ δὐβίγαος ἔοσ 
σοπογαίθ, Ὁ 18 υϑοα Ιηϑἰ6δΔά οἵ παράκλητος. - δ0 ἴῃ 
Νάδπαι 8, 7. [6 Ηοῦτ. ΘὩ Ὁ ΤΣ 18 τοπάρσρα ὈῪ {δ6 
δορί. παράκλησιν, ἴῃ6 Ψυΐρ. οοπεφοίαέογεηι. ΤὨδς 186 
ὨδΙῊη6 Οὗ παράκλητος (Ὀοηδοί6 7) 88. ὉῪ ἴῃ6 «Ψ6νν8 ἵγθ- 
ΦΌΘΏΓΥ δρρ θὰ ἴο {ῃ6 Μοβϑίδῃ, δηὰ ἰῃδὲ {π6 «ζ6νν}8 
οἴϊδη υβϑοα [6 ἔογηνυΐα προσδέχεσθαι τὴν παράκλησιν 
τοῦ Ἰσραήλ, ἀπά ὀχρθοίοα ἔτοπι {Π|8 οομϑβοίθν ἃ΄ ἀ6- 
ΠΙνογϑηςσα ἔγομι {πὸ σδἰ Π}1{168 ῃϊοἢ {Π 6 Τορρτγοββοά 
ἐδό υὐάεγ (ἢ6 Βοπίδη γοκο, 18 τηδηϊθϑι ἕξοι (6 
Ῥαββαρθϑ ργοάιιορδα Ὀγ Γὐριίίοοι, Υ εἰϑιοἴη, Οροῖ]υ, 
ἌΔπά οἴδοι8. ' - Τῷ Ἀ 

. 436, ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένόον. ΤῊ ψοΓᾷ κρηματίξω 



5Τ. ἘὺΚΕ, ΟΗΑΡ. 11. 241 

διρη ῆθθ, ᾿γορεγίῳ, ἰο γοξμγ Δ ΔΌΒΥΕΓ ὈΥ αἰν!η 6 
οἴδοΐθ, δηα, ᾿ὴ {π6 ράβδβῖνθ, ὑο γεϑοοῖυθ βοῇ 8 δῃ- 
ΒΊΨΘΙ,, ΟΥ̓ ΟΥ̓δΔΟΪθ, Οὐ γαναδίίομ, δΔηΠ, σεπογαίίῳ, ἴο Το- 
σαῖνθ ΔῺΥ αἰνίπε σομηπιιηϊσαίίοη. 118 πδά Ὀθθη 
ΠἸνίηο]ν τονθαῖὶθα ἰο ἢϊπὶ ὈΥ ογαὶ οοπιπιμπιοαξίοῦ, 
ἜΒΙΒΚ Ῥιβοδίου δηὰ δίοςοκ; Ἀγ ἀἄγεαηι, 881 .ὺ Μίαυεγ, 
Μηηρσα, Εοβοῃ. δηὰ Κυΐηοο!. Νοιίμογ ὈΥ δηροὶ 
ὯΟΓ νοΐίο, δύ δι’ ἐπινοίας, ϑαγ8 ατοί5. δοῃορίίρεηῃ 
{Π 1 Κ8 (ἢ18 γανοίδιίιοη ννἃ8 ἢνϑί ὮΥ υοἱσο, ἤθη ὈΥ ἐπε - 
ἐοεγηαΐ εοπυϊοξίοη, ΜϊΟΝ τἢ6 “26 })8 τϑοκοηθὰ διηοηρ 
ἐδ Κὶ 48 οὗἉ ργορῆθου, δηα Το] 6 τπ8 Ηοὶγ ϑρίγ. 

φΦθ. μὴ ἰδεῖν τὸν θάνατον, 866 ἄθαίῃ. δὸ ΡΒ. 80, 49. 
Ηδθδτ. 11, ὅ. “οἷ. 8,9. Αη Ηϑοθγαΐίβπι Π{κὸ γένεσθαι 
θάνατου, ο. ΜὨϊοἢ ΟσσυΓΒ η 5. 89, 40. ΓῚ ΓΎΝ. 
115 ποῖ, μονανοσ, τλθγοὶν ἃ Ηδθργαίβιη, ἔοὸυ ἃ ΝΟΥ 
ΒΔΓ ΘΧΡΙΓΘΒΒΙΟΏ Οσοιβ ἴπ Εατγρ. Ηδτγοι]. δ15. 
ἁδὴν εἰσιδεῖν. ΑὨτΠοΙΪ. Μ5. 3, 88. κοίντου" εὐχόμιενος, 
νούσων ἐκτὸς, ἰδεῖν ἀΐδαν. ()Υ εἰ8. δηά Κιιηοοϊ,) : 

47. ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι, Ἱπιροἰἑφηΐο δρὶγζα, 1. 6. ἃ 
ἀπουρῆί, Ὡοΐ ἴο Ὀ6 Βρργεββθά, τοϑϑ ἢ ἢ18 τηιηά, {παΐ 
οἡ [δ ν ΥῪ ἋδΥ Πα πιιιϑ ρῸὸ ἴο (ἢπ [6Π1ρ16. (Βο58.) - 

97. τὸ εἰθβεσμένον. "Εἶθος ῬΓΟΡΘΙΪΥ 5ΒΙρΏ 68 πιο, θὰ 
ἴπι Φόοβαρῃιθ 1ἰ ἰ8᾽ ΕΠΡΕΠΗΙ υδοή, {Κα ἐντολὴ δπὰ 
δικαίωμα, οὗ [Π6 σΘΓΘΙΏΟΏΙ4Ι ἰανν, Δ Βοπηθῦ! 168 1ἢ 
{ἢ6 (αβϑίςαὶ ψγιίογβ ἔοσ ἐκ: 758 ἃ8 {π6 1,418 88 
ἼΔΟΥ65 ἴον ἰεροβ. 'Τπυ5 {π6᾿ Ηοῦγ. ὉΘΘ 15 τεηδογοάᾶ 
ἐθισμὸς ἴῃ 1 ἤδορρ. 18, 28. ᾿ ἧς 

. 4390. νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου. ΤΠ6 ψογά ἀπολλύμι 
ΡΙΌΡΘΕΪΥ ἀφποίθβ ἐο ἰοοβθΉ, δοὲ 7γ66, ἰοέ σὸ ἐο οπϑἧς 
σομηίγψ, ἤοηιθ, ὅς. ὅο Ῥοϊ]γνΌ. 8, 8ὅ. ἀπέλυσε εἰς τὴν 
οἰκίαν. Βυϊ 10 18 676, ΕΥ̓ ΘΕ ΡΠ Θ.15Π|, πη ΘΔ Ρ ΒΟΥ ΟΠ} 
ιι86ἀ οἵ ἀεαέξ ; 88 ἴῃ Νυη. 20, 29. (θη. 18, 2. ἐγὼ 
δὲ ἀπολύομαι ἄτεκνος. ΤὮΘΓΘ 18 ΘΙΓΠΕΓ 8Δῃ 6}}Π}ρ515᾽ ΟΥ̓ 
ἀπὸ τῆς γῆς, ΜΏΙΟΝ, 18 Βυρρ]16ἀ ἴῃ {ΖοὉ 8, 18. 'οΥ τοῦ 
σώματος, 85 ἴῃ ῬοτρΗ; ἄἀθ Αβϑί. 4, 9. οἵ τοῦ δὴν, ἃ8 1ῃ 
ΖΕ δη, ΚΝ. Η. 18, Φ0θ. γεἰϑίθιῃ οἱΐθβ Ρίαϊ. 108. οἱ 
ἕως ἂν ὁ θεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃ ἡμᾶς. ᾿ δίαϊ, ΤΉΘΌ. 7, 866, 
- ἘΠ᾿ ἔδββδυμα νἱτὰ ἀϊΠἰ Ῥατοθ." Ἔργ. Ἐπ ΘΟΗ: 
8, ὅ, 8. “Ναης 68[ ρῥτοΐδοίο, ἱπέθσγῆοὶ αυστὴ Ῥεγροί 
[6 Ῥοββιμ), πΠ6 δος σαπάϊαμμ σοῃίδιμιηοῦ νὴ τερτιία- 

ΜΟΙ, 11. Β 
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ἀΐϊπθδ αἰϊᾳυᾶ." Βεγθβοῖι ἢ Ἐ. 68, 16. “ ΜεΙΐι8 ἔυϊ58ὲ 
111, αὐ απ ἰογθίαν 1 ρ8ο6." ΒυΪΚΊΙοΥ οἰ[68 1. σδη 
ὄὅ, γδ. ““7δτὰ τοϑρὶοθβ οδῆοϑ, [πνϑ] 1158406 τηϑηιι8, οἵ 
1ΏΔ68 ΘΟΓη6 ᾿Δοσγίοβ : ἴ8ι18 8010 νἱΐδο : θ6}}18 σοῆ- 
βυϊηρδβίτηι8 δονι, Δα τοοσζίοπι ἀπ {6 Β6Ώ 68." [ 
844, 2 3οῃγ}. Αχδ. ὅ20. ψῃογα {6 Ηδγαὶ ά, ουἱ οὗ 
ἦΟΥ οὐ τγαοίζυγηΐης ἴο Πὶ8 παίῖνα σου ὨΓΥ, ΘΧΟΪΔΙΠ18, 
τεθνᾶναι δ᾽ οὐκ ἐτ᾽ ἀντερῷ θεοῖς. ϑγῃ68. 431. ο. αὔτικα 
τεθναίην τὸ πρῶτον σχῆμα τῆς πατρίδος ἀπολαβούεης. 
᾿βοῖγ}. ΟΠοαρ. 49:2. ἐπειτ᾽ ἐγὼ νοσφίδσης ὀλοίμαν. 
Το νογά ᾿μδ8 δ8ϑο θθϑη {Π]υ5ἰγαίθὰ Ὁ Οατοίυβ, α4- . 
(αΚογ, Ῥαϊαϊγοεί,. Μυπίμο, Κυρκο, Οτδιβοσγ, Κυθῦ5, 
Δη Ιοοβηοσ, ὉΠ τγαβϊ οὗ [Ποἷγ ΓΟΒΘΑΓΌἢΠ 68 18 (ἢ 18, 
[πι8 10 18 υϑοὰ ρΑΓΕΠΥ οὗ ἀθδι!), ρμαΓῪ οὗἁἨ ἀε]νογϑησα 
ἔτοπι ῥγίβοη δηὰ θοηάβ, ἔγοασι αἱ οὐ 168 οὗ νϑτγίοι!β 
βοιίβ, αἰβιη 88 οὴ ἴτοιῃ οἷδοθ οὐ ἔπ ποιίοη, ἅζαο. ὅκα. 
Ιὴ (86 υ8ὲ οὗ (68 ψογά, 85 ἰουπή ἴῃ [ἢ6 ϑο.ΡίιΓ68, 
Δη4 {6 ΡΠΙΟΒορἤ6ΓΒ, {ΠΕ ΓΘ ἰς ἃ ᾿ἡϑδη168ὲ ρΓοίδβϑιοα 
οὗ ῃορβϑ ἴῃ 8 [Ὀϊυγα βίδίθ, δίησθ {Π6 ὈΟΟῪ 5 δυρροδοά 
ε Θησδμαίη ἐδ6 500], δηὰ ἀρσίδίη ἰἐ ἔγοιῃ ἰ(9 ἢδίϊνθ 
ἸΟΠΊ6. 
80. ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ μον. [πη (ῃ6 ΘΧρΓΟββίοη 

ὁ. μ. πῇ ἐγε65, Υοιβιθιη ΓΕσΟρΏ1Ζ68 8η ΕΙΏΡἢ 4818. 
ΒεζΖα, (ἀδογρίυϑ, αηὰ Ῥαϊαϊγοῖ βᾶὺ (ἢδί (ἢ 18 ΠοΘ 
8 ὈΪδοηδϑπι; δηὰ (ΠθῪ της Πᾶνα οἰϊοα αεῃ. 46, 
12. ““Απηά, Ὀοἰο]4, γοΟΓ ΕΥ̓68. 866, δῃῇ {Π8 αγϑβ οὗ 
ΤΥ Ὀτγοίποσ Βϑη)απιη, ὑπαΐ 1Ὁ 18 ΤῺΥ τποιἢ {παῖ 
αξϑρκενα αηΐο γοιι." Βιυὲ ἴῃ θοΐΠ ἢ 656 Ῥαβϑαροβ, 
{ἤογο 15 αἶδο δὴ οηιρἠαδὶς, οἵ σοῦ ν᾽ οὐβίθι ἢ οἱἐθ8 
δχϑηρὶθϑ ἔσο Ψοὺ 19, 27). 42, ὅδ. 1 2οἷν.1,1. Τὸ 
σωτήριόν σου, (ΠΥ ϑδανίουτ. Ηρσδγο ἀρδίη (48 ἴῃ 96) 
Ἅὸ ἢᾶνα βοδίγασι ἴογ σοηςστγοίθ, σϑυβε ἔοσ εῇδοῖ; ἃ 
ἤρυγα σομηπηοη (0 81} ἰδηριδροβ, Θρθοί ἢν (6 Οτὶ- 
Θηΐδὶ. ΟΠ ΒΞ. 

81. κατὰ πρόσωπον π. τ. Δ. Α ἴοτιηυῖα οἵ 5βἐγα δῦ 
πηῃογί 1 ἐνώπιον, σΟΥΓΟΒρΡΟΠ Πα Ώς" ἰο (ἢ6 Ηορτον 
5). Μδηγ οἽχδιηρῖθβ, βονανοσ, οὐ {Π6 ρῬὮγαϑθ ἅτ 
ἴογα ργοάυςεά ὉγΥ Νείϊβιοίῃ ἔγζοξη Οτἴδοῖ ΔΈ ΠΟΥ. 
Υϑί ἔπογο 5 ἃ ἀϊδγθησο θείψθοη τΠ6 (ΟἸαβοῖςαὶ δηά. 
Ηε]Ἰοπίϑες ὑϑ86. [πη {86 ἰδίαν ἰΠ6ΓῈ 18 ρἝΏΘΓΔΙΙΥ 8 
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οἰθοπδβπι, ἴῃ (ἢ6 ἔογηθῦ {6 Ῥἤγαβα 18 08} 8ίρ- 
ὨἰΠοδηί. ' 

92, φῶς εἰς ἀτοκάλυψιν ἐθνῶν. Ἡδροδί εἶδον οἱ 
ὀφθαλμοὶ. Εογ [86 ψ ΒΕΓ διηοηρ {πὸ ζ06ν.8 οὗ ἰῃδὲ 
σα ῃοροά {μδι [)6 Μοβϑίλἢ ψου]ά τοϑίογα {χὰ σοὶ ὶ- 
βίοη, τῆδί {πΠ6 (ὐοπῈ 65 νου ἃ οὐ ῦγαςσα {παῖγ δηςσίθης 
δον θῇ [αἢ, πὰ τὰ Ὀ6 υπηϊζοὰ ψΠἢ ἰΠοη. Απ 
ὈΡΙΠΙΟΠ ουαἀθα Ο0ἢ ΤΙΔΏΥ ρϑββᾶρεβ οἵ {ῃ6 ΟἸἹὰ Τοβία- 
τηεπί. Ηρτο [6 γὰ βθθιηβ (0 δ6 8ῃ δ᾽ πϑίοῃ ἰο 18. 49, 
6. “1 ψὶ} σῖνε γοι 8 ᾿ρῃς το ἴπ6 πδιίοῃβ," ὙΝ 
ἘΞ. Φώς [88 Τγθαι  Υ (48 ἢ6Γ6) 1Π|6 δθη86 οὗ 
ἐδαοίον. ΤὮυβ (π6 σοῃϑϑασθηί 185 ρυϊ ἴῸΓ {Π6 δηΐθ. 
ςοάρηϊ. (Κυϊη.) Τὸ (6 ΡΒ Ρτοάιυςσά ὈΥ {ἢ 6 

- Ὀ(οιμιηθηίεῖοτβ 1 8Δ8)]ἀ Εν. ΙΡρἢ. ΑἸ]. 1604, ἐθρεψας 
ΓΈλλαδι μέγα φώς. 20οἷ.. δ, 85. ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος. 
1ν.1, 890. ““8εῖγα ᾿σοΐ --- ὰπσ Ἰυπιοη ΄σαοηῃάδῃι Γα- 
θ8 ποσέτὶς ἀι1158 ἔυϊαγαπι," Ποῦ δεα Ποοσίην,. 
ἴῃ {18 ραβϑᾶσα [86 (οιμιηδηζαίογβ, ψἱτηους οϑυ6, 
οοπ]δοίαγα οοέμοη. Ρὶηά, ΟἸναι. 11, 96. ὁ μὲν 
“πλοῦτος ἀρεταῖς δεδαιδαλμένος ἀστὴρ ἀρίξβηλος [1 
οοη]εοίυγα ἀρίδηλος} ἀλαθινὸς ᾿Ανδρὶ φέγγος. 
- 88. οὗτος κεῖται εἰς πτώσιν καὶ ἀνάστασιν πολλών. 
Τῆα ρῆγαϑο κεῖσθαι εἷς πτώσιν ἀδῃοίο8 [0 Ὀ6. ἀ69- 
εἰηδα οὐ ἀρροϊπίδα [0 8ηγΥ {{|Π0’} 5 88 1ὴ ἢ), 1, 17. 
1 ΤῊ. 8,8, 'ΓΠδγο 8 8 3 Π|}Ὁ ρᾶΒϑαρΘ [ἢ 16. 49, ὅ. 
σέθεικω σε εἰς φὼς ἐθνών.. δα εἴ5ο [κ, 8, 14,156. ΤΠς 
ἀοϑιιηδίίζου ΠΟΙδ 15. μονονοσ, οὶ ἴο 6 υπάοτγείοοά 
46 οἵ Αιξαϊϊψ, Ὀυΐ 15 ΟΩ]ΚῪ τὸ Β6 τἀ Κϑη 1ῃ ροριιἕαγ' ἃς- 
σερίδοι, δηὰᾺ τσὶ ἢοὶ ὕα ἰηἰογργοίοα ὈΥ (Π6 ἔοτγ- 
τη} 45 ΟΥ̓ (Π6 βοποοΐβ, ογ {π6 ἀϊςία οὗ Ῥῇῃ1})οϑορῇοτθ. 
ἼΤὨ15 15 ἰἢ6 σᾶ86 ρόπαγα! ν ἩΙ ἢ ΟΥεπίδὶ, δηῃ ἃ θθρο- 
οἴαΠν ϑογίρέυγαὶ, ρῃγαβοοίσρν, ψὨοῖ 18, ον {6 τηοϑβί 
φρᾶτί, ρΡορυΐαγ ρῃγαϑοοίοσυ. ὅ66 Μογ. οἰϊεὰ ὃν Βο- 
δεημη. ΨΠηΟῸ δουϊοῖὶνγ τοθδυκβ: “ Θυῦσε Ἰρτίυγ 4018 
κεῖσθαι εἰς τὶ αἰοίτυχ, ᾿π6Π]Πἰριταγ, πος 11 φυδουπαυδ 
6 οαὐδβὰ σοτίιπι ράταϊυ!ηῦθ 6586, Π6 6 Ῥο5886 αἰτυὰ 
ἀθ εο οχορϑοίδσι  δίαιι8 σϑιιβα ον ἢυῆς αυάθηι 
αἰϊυὰ ἐχδρθοΐαγὶ πθαιιθδί, 6886 Ὠαίιιγϑιη ΤΟΊ, ΒΟΙΏΪὨπὶ 
ἱηροηϊα δὲ Ἰηοῦ68, ΟΟΠ81}4 Ποὲ οἴμηϊα πηοάογδῃτξίβ, 
ἐπίογάδυπι ολπι μος, αυοα ρεφπαηίδίιμι 5811. ὍΤΠ6 

ὦ ' 
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νον ΒυϊκΚΊο ον 88 οἰϊοα {Π|Ὸ [Ὁ] οί ρ Ῥαθβαῤ8 ἴγοιι 
Ῥγοοϊαβ. ἰὼ Ῥίδίοη. ΤἬἼροϊ, 6, 18. τῶν ἐγκοσμίων (561}. 
θεών) στράτειαιν' ὃς 19, Ρ. 807. στρατεία ϑεών καὶ δαι- 
μόνων κατὰ ἕνδεκα μέρη κεκοσμημένη" ὃς Ρ. 308, Ὅδε γε- 
μὼν τῶν δώδεκα στατίας ἡγεῖται τῆς κατὰ ἕνδεκα μέρη νει 
ΚΙ ΜΈΡΗ ὃς οἤδρ. 21. Πολὺν στράτον τῶν μεριστῶν 

ὦν. 
,, .14.. δόξα ἐν ὑψίστοις, 801}. τόποις, ἱ. 6. οοἶΐδ, ΓΘ ρίέω- 
γαΐ 15 υϑοα ψιἢ τοίδγοηςς ἴο (ἢ6 Ηδθργ. Ὁ. νηϊοὴ 
ὩΘΥΘΓΟΟΘΟΌΓΪΒ ἢ [ἢ 6 5ηρΌ αν. κΑ8106 06 }}8(8δν8 Οδιηρ- 
06}1}}) γοοκορϑά (ἢγθο ποανδῃ9, [πΠ6 ἀέσλοβέ νγἃ8 ξο 8." 
ἀογοὰ 88 ἴῃ ρ᾽δοο οὔ {Π6 ἔἤγοπο οὗ Οοα. δὴ νὰ ἢπὰ 
λ1 τοπίγαϑί6α ψΙ ἢ} οαγέϊ (848 ἴῃ (ῃ6 ργθβθηΐϊ γϑῦαθ), 6 
ἧανα γρᾶβοῇ [0 888! 11 {{}18 τηδδῃϊησ ; [ἢ 6 ΟὯὨ6 18 τ) 6 ἢ- 
Ἐἰοηθά 45 (ῃ6 Ὠϑυϊδιίοη οὐὗὁἩ Οοὐ, [Π6 οἵδοσ 848 [δὲ οὗ 
6η. ΤῊ]8 8 ΘΗ ΓΓΕΙΥ ἴῃ (ἢ Θνἱδῇ πηδῆποσ, “ Οοά 
15 'Ώ Ὠδάνθῃ, δηά που ὑροῦ (6. Θαγί ἢ." Ἐςο]. ὅ, Φ. - 

- 14, δόξα---ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Οἱ (ἂς για τοδά- 
ἱησ Δῃ4 ἰηἰογργοίδίϊοη οἵ {686 ψογάβ, ἔῆθγο ἢδ8 θθθῃ 
ἸΏ ς ἢ αἰνουϑυ οὗ ορίπίοη. ὅ6θ Ροΐο, δ], απάὰ 
ΚοΘοδοσ, δὰ οβρθοίϑ ν Κυϊηοοὶ, ἰοὸ ψῆοῃλ 1 δῖα 18» 
ἀοθίεοα ἴον τηοϑὶ οὗ {Π6 ἔρον ηρ οὐδογνδθῃβ. 1 
888 θθθη ἀουνιεἀ ψΒοίθοΣ (818 οαγηϊθν, οὐ ἀοχοϊορΎ, 

᾿ς σρὨβίδίβ οὗ Ζερο, οἵ οὗ ἦγεθ ὨΌΠΊΡΟΓΒ,. ΟΥ- δοηίθῃσθα. 
ΤΠηθ ροηογαὶ Ορί πο 88 θθοη, δηά ἰβ, (δὶ [ἤ6Γα ἃγῸ 
ἐΐγοθ. ϑοπιθ, ὨΟΨΘΟῚ, 88 ἤυϑ. δερδαγι. δῃηα Νορϑ. 
5611, τοορζηΐθο θαΐ ἔεσο, ἰο ψῃϊο {Π6 (Πἰγτὰ 15 θυ 8 
ΘΟΓΟΙΙΆΓΥ ἴο, οΥ Ἰηἰογρτγοίδείοη οὗ, {π6 ργθοθάϊηρ' ; ἴῸΣ 
οἴδογν 86, (ΒΥ {Π6Υ,}) καὶ σουϊὰ ΠαγαΪγ ἢανα 668 
οἱ ἰοεἀ Ὀοΐογα εὐδοκία ἐν ἀνθρώποις. Ἴο (ηἷ8 Κτιολ 
ἢ88 ΓΟρ Θά, (δι (Π6 καὶ 15 ἰγδηϑροβθά, 88 18 ποῖ-1}- 
ἔγθαι ΘΕ τ[ῃ6 ο486. ϑϑοοῃάϊΐγ, 1{ [88 θθθη ἀφδαίθά, 
Ποῖ Γ τἰϊα 61} 518 15 Π6σΘ [0 ὃ6 Βρρ] 6 ὈΥῪ ἔστι ΟΥ 
ἔστω. Τίνοβα ψΏΟ δαορί {6 ἰαιίογ, γοιηδγί, {π8ξὲ [ἢϊ8 
15 ΙΏΟΓΕ γεαυθηΐ [ἢ ἃ ἀΟΧΟΪΟΦΎ, δπὰ το ἰο Μεί(ῃ. 
21,9. [λικθ. 190, 88. ψἤργα ἔστω 18 ΒΌΡΡΙ.α. Βαὲΐ 
186 ΤΌΓΠΊΘΓ 61110818, Ἡ] εἰσ ἢ 18 δα Ὠο(Ιοηοα Ὁν ΤὨΘΟΡἢγ- 
Ἰδςῖ δηὰ οἰδογβ, 88 Ὀθθη ἀθέδηἀθα Ὀγ Νοοβδοὶί, ψῆο 
ΘΟΙΠΊΡΦΓΕΒ 1 Ρεί. 4,11. {48 Ὀδ6Θῃ οΟρϑογυϑᾷ ἴοος ὈΥ 
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Κιδῆ - “’ Αηροῖϊὶ ἀϊομηίαν 16 η18 ἰδπάᾷ586, αἰοτιης 
νετὸ ἰαμάαγο οἱ. ορέατα, 418 - ἰδλιιἀδηΐιγ Ῥγεοβοηίία, 
6116 ἐδηηιδπὶ οοἰοργαϊϊΐοης αἀἰσηᾷ ἀερηυπί δηίυγ, δρ- 
ΒΟΒΘΟΏΒΙΥ δίαιια ἀσργθ !οδηίογ, νοὶ ἰδηπιιᾶξη ςαγίδ 
εδιυ88 1664 ΘΠ. ΙμΠὶ ὈΟΠΟΓΙΓΙΜΙῺ οὐ} ἀρρίϑυδυ ἀφοϊαγδη- 
ἴὰγ. .Αἰᾳυο πος 18 ργῷβθηίὶ οδηΐοο ἤργὶ, γο5 ἴρ88 
ἀοςοι." Τϊγάϊν, (ἢ6 Οοιηταθπίδίογβ ἢδνο ἀϊθρυϊεά 
σοποοζηίηρ, {886 8686 οὗ (ἢρ Ἰνογάϑ8 εἰρήνη ΔῃΗ͂ εὐδοκία, 
84 βοα ἴανα τπηουρῶςϊ ἐμαὶ εὐδοκία 15 ἴο Ὧθ αἰίογαά. 
Κυϊποοῖ: μτοςεεάς.  ἀοία!} (ἢ ορληϊοηΒβ.: οὗ βανϑγὰϊ 
τϑοθηΐ οὔο5, “ΙΓ 1 σδηηοί ἢηα τόρ ἰο ἰμβοιΐ, 
Ι τηυδβέ, στενοῦ, δαἀνογί ἰο (Π6 ορ᾿ηΐοη οὗ ἰοβ6 ψο 
ῬΙοροϑό ἴο αἰίον (Π6 ρῥτγοϑαπὶ βάρη Μοοσῖυβ νου] ά 
Σοδὰ εὐδοκίας, στ τ[Π6 Ψψαυϊσαίο, (ὐοίῃίς, δῃα ϑάχοῦ 
ΨΟΙΓΒΙΟΏ8, δηἀ 8οῖ86 Βδίῃοσβ. [8 γοδαϊηρ 18 ἀ6- 
οηοα Ὀγ Νορββοὶί, 0 ΓΟ άογβ, “ ἤθσης γερηδέ 1ἢ 
ἰεΓγᾶ Ραᾶὰχ ἰοῦ ΠΟ η68 ργδίίοβοβ [)60.᾿ δὸ {πεΐ 
ἀγθριόποι εὐδοκίας ὩΔΥ Ὀ6, “ἐδθ πιο τὐῆο Βηὰ ἔΆνοΟυΓ 
ἰᾳ 186 βιρῇς οὗ (ἀοα. Ββιι (ἢθτγα ' βυσῇ νϑγγὺ {1116 
αμέλογίέψ ἴοτ εὐδοκίας, ἵϊ.18 14016 ἴα 80 ΤἸηδῆγ ΟΒ]66- 
[0η8, δηἀ 18} Ὀ6 80 6881} δεσοιηϊθδα [ὉΓ ἃ8 Δ ΘΓΤΟΓ, 
(88. 1 Θη γον δββθηΐ (ὰ  οἰϑίθιη δηὰᾶ [ζυποοὶ. ἴ[Π8ὲ ᾿ 
{Β6. σϑτῃπηοη σοδαϊῃρ πημβί 86 τοίαἰῃθ. ΤΤὴδ ἔσγιηθυ 
δουίοὶν οὔβδγνθβ : ““ Ρυφοίθγαιιμη Θηΐπ αὐυο( 1η 8ι.- 
διέο οἱ ταᾶρπηπο σαι ΐο ογβϑίῖο 8016 6886 δυσγυμίδ, πΟῆ' 
τἰάρο, φυοιηοᾶο ἄνθρωποι εὐδοκίας ᾿π6 110] μοβδβὶηξ : δὶ 
ΘΒη1π| ΔαΟΙρΡί88 46 Ὀοπὰ νοϊυπίδίο [) 6], σορογίβ ἀυρ]οχ 
οι μιτη ρΘη08 Βίδί!ο γα, δἰζοσαπ,, ΟὐἹἱ ἔγοί, 8] ΘΓ Ἰ1Π|, 
οαΐϊ ποη ἔανεῖ; αυοα σοπίγδαϊοογοὶ 118 408 ῥχεοθ-. 
ἀυηΐξ, υδὲ (ἸοΙΓΣ ΡῈ Χ 6886 ἰη ἰογγᾶ, δἀβθὸφιρ Ὠϑὰτη 
τοί]. Πυΐῆϑηο Κ“ΘΠΘΓΙΙ ἔἌνΟΓ : 810 δεοίρί48 46 Ὠοῃὰ νο- 
᾿υπΐδίθ Ποίπυπι, αυὸά οὐδ [,801η118 ἸΓΘΓΡΌΓΟΒ δθη- 
81586 νἱΠείαγ, 11 14πὶ ρᾷοαπὶ άρορδηὶ. Εἰ βαῃὲ βυπέ 
γοῦρθδ 8118, φυϊα δι{Ππ6Ρδὲ ΡτΟΟΑΥ ΡϑΟΘ 4.148: ΠΟη 
Βαθθθίθαβ} Ετγρο ργθοδῦδηςαγ Δηρ 6 }1 ΡΔΟΘΠῚ ΒΌΡΟΣ 
ἔργγϑίη, δὲ 1 οἴμηῖθμ8 ΠΟ 10118 Ὀόηδιῃ νο]υπίδίθδῃ,, 
οὐ 5 ρεφεϊρυὸ, 4}1 Θχπιὶ ὭΟη Παἰγογθηῦ---ἜΓρῸ 81 θσμδ 
γοπηίδα ἴῃ 15, ἰὴ “4α!θ8 ΒΟΗ 681.᾿" 
1.1... καὶ οἱ ἄμθρωαπαι οἱ ποιμένες, ΤὨθΘ καὶ. 15. πιδρὰ 
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Ρ]οοηδδβιίσα νυ, Κα {πη6 Ηφῦτ. Ὁ, ψ τ} τοϑρϑοῖ ἰο ἴδ 
ποχί ψογάβ. Οὐτοίϊιϑ, δῃραὰ τδην - οἴποσβ, πηδἰπιδίῃ; 
{παΐ ἰἤδΓγα 18 8 ρίϑοηδϑηι οὗ ἄνθρωποι, ὙὨΙΟἾ Βοπ]6 86- 
σουηΐ ἃ Ηοθτγαίϑι. ΟἾΠ6 ΓΒ, Πον ἐνξι, οἵ ΒΠΏΣΆΥ 
Ρ]θοπδβηϑ ἔγτοσι [πΠ6 ΟὝθοκ νυ γίοσγβ, ΒΌ ἢ 88 ἀνὴῤ στρά- 
τηγος ἴῃ Ηογοά. 6, 02. ἄνθρωπος μάντις ἴῃ 6, 88. «πὰ 
Κυϊηοθ! γϑίεγβ υ.5 ἴο Ὑν οἶδο ἀθ Ρίροη. στ. Βα αἱὶ 

186 Οομπηπιδηίδίογβ 8661) (ὁ ἢᾶνα ἰἄκθῆ δη ἱποοῖγεοῖ 
νον οὗ {86 ρῆγαβθ, νηοῦ τγ88 Ἰοηρ ἀρὸ ϑῆθονψῃ ὈΥ 
ψαὶκ. Αἀη. Οτιῖ, ἱπ᾿ Ν, Ταβί. ρ.: 896. ποέ ἰο 6 4 
»ίδοπαδηι. ἨΪβ δΔῃΠοίΔ ΟΠ 18 νΘΓῪ ἰοηρ δηὰ εγυάϊο; 
δηά 1 πιυβί τοσοπηηθηα ἰξ τὸ {π6 ρΡδγυβα] οὗ ΤΥ 
οὐ το] τοϑάογβ. ᾿ΕῊῪ (Π6 Ὀοησῆϊ οὗἁὨ ἰποβθ ψῇο ἢῶνα 
ΒοᾺ ΠῸ ΨΟΥΚ, 1 5}}4}} βοϊδοῖ (6 τηοϑί ηροτγίδηϊ τηδῖ- 
[6Γ. :Τἢ δ. ΟΧΡΓΘΒβιοὴ 15 ηοΐ ἄνθρωποι ποιμένες (848 οἶδ8. 
ὙΠ ότο ἄνδρες βουκόλοι) θυΐ 666 ἢ} ψογὰ ἢ88.ΠῸ δζί!οῖδ, 
ἢ ἢ, ὈοΙὴρ γαροδίθα, ἢδ88 (6 βδῖη6 ἔογοθ. 88 ἴῃ {{π8 
Ὀοβϑέ Αἰἰς ντίιοσβ. δοὸ Τμυογά. 8, 77: οἱ δὲ πεμῷ- 
θέντες ἐς Σάμον, οἱ δέκα πρεσβευταὶ" δηὰ ἴ,. 4. Ρ..801, 
0ὅ. αἱ πόλεις πυνθανόμεναι, αἱ τῶν ᾿Αθηναίων ὑπήκοοι. 
ΣΧ ΘΠΌΡΉ. Ογτγ. 1,. ὅ. καὶ οἱ ἄνδρες ἀποθνήσκουσι τρεῖς ἂν" 
τες, οἱ πρέσβεις," κατοιλευσθέντες. Ατϊδίορἢ. Ρας. 048. 
οἱ δὲ τὰς πληγὰς ὁρῶντες ἃς ἔτυπτον οἱ ξένοι: ΤὮΏΘΓΘ 15, 
εἰοτοῖοσθ, πὸ ἀουδί δυῖ (παῖ τΠ6. ψνογήβ οὗ 1λικα 
Βῃοι ὰ Ὀ6 {ππ8 ροϊπίαά, οἱ ἄνθρωποι, οἱ ᾿ρ μυμαϑὸ, εἶχεν 
πρὸς ἀλλήλους, ἐδθ ηιοη ([ἴο86 δῃορἤῃθγαβ 7) πεαη, οὗ 
τοΐοηι 7 δεραη ἐο ὅρθαΐ α υον. 8.) φαἱά ἐο εαοἦ οὐδεν), 
ὅχο. “ΤΠ {Π6Γ6 18 0 οσοδβίοῃ ἴο εὐποσῖ (Π6 ψογάϑ, 
88 Βρ. Βαγγιηρίοῃ δηά Ὦγ. Ὅσθη Ῥγοροβθ.0 -. .. 
᾿.19. πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα, συμβάλλουσα ἐν τῇ 
καρδίᾳ, Κορὺ {π᾿ πὰ ἴῃ. πη πα; ;. 6. Καρί Π6Γ τϊη ᾿πίοπί 
οἡ {Π6 ἐνϑηΐ οὗ ἰβθη). ὅο Οτοίυδβ, πο. ΘΟΙΏΡΑΣΟΣ 
1Π6᾽ 086 οὗ ἰῆ6 Ηρ τ. ΓΝ ἴῃ 900. 28,12, Ὑοἰδβέοξῃ 
οἰϊεβ Ώδη. 7, 28. καὶ τὸ ῥῆμα ἐν τῇ καρδίᾳ μοῦ συνετής 
βήσα, Δηἀ νεΓ. 61. Αἰἶβ8ο ῬοΪγΡ. Ρ. 1299, ἡ ὃὲ σύγκλην 
τὸς΄ διακούσασα τῶν κατηγορούντων, οὔτ᾽ ἀκέῤῥνετε: τὰς 
διαβολὰς, οὔτ᾽ ἐξέφαινε τὴν ἑαυτῆς γνώμην, ἀλλὰ συνετήι 
ρει παρ ἕαυτῇ, διαπιστοῦσα καθόλου τοῖς περὶ τὸν Ἐμένη 
καὶ τὸν Ἀὐπόχυν: Ηδεβιοα, Ορ: 4901. πρμ δὰ ὦ ἦν 
Κυϊποεὶϊ. ᾿ 
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110, σρμβάλλουσα ἐν τῇ ΚΡῊΣ αὐτῆς, τανοΪνί ρ τ ρτη 
ἀλη ΠΟΙ τηϊηά, δηα δεουγαίοίυ σοὶ ϊηρ δηά σομβίάοι- 
ἑηρ 1ῃδ, διαλογιβομένη, ἴο ψ ὶςἢ νοΓ Ὁ 15 8180 δα ἀοά 
ἐν ταῖς καρδίαις, ἴὰ Ματγὶς 2, 6. Γκ|κο δ, 92. δο Ηοηι. 
ἢ. α. 497. σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῆσι. ὃς ὃ. 89, Ἴ Ποο- 
ὟΣ, 14, 45, 168. Ηετγοαοί. 7, 61. 8, 68. δε Βδρἢ 6} 8 
Ο}0585. Ηθγοῦο}}. δὰ ἢ. 1. δηά.- 816. Αηϊπηδάν, δὰ 
᾿Αἰππιοη. μ. 76. (Κυίϊηοο!.) ΟἸδΠογρ, ψ ἢ. ΑἸΡοσιὶ, 
τοηάεγ, δχαῃι 116] Πα ἀδγιτα νἱπὶ σοη]βοΐαΓα 8886- 
αἱ σοηδραίυγ. Οἷ ἐξιε ῬἧὮγαδθ, 88 υϑδα οὗ σοη]θο- 
{υσογ8:8ηε ᾿ηἰρΓργοίθιβ οὗ ἀγθϑπη)8, Ν᾽ εἰϑίθίη ἢδ8 ρίνϑη 
ὈρνᾶΓὰ8 οὗ δβἰχίυ,, θβχϑῃρθ8. (ὐδιρὈ6}}, ἢοψανοσ, 
δαορίβ ἴῃς βγβέ πήδῃι οπϑα ᾿ηἰογργοίδιοη, δηὰ ἰγ8}8- 
ἰδῖθϑ τοεὶρ ἀίης, [ῃ ἢ δάνοτγίηρ ἴο {Π6 ἔογηη 4 60]6 ἈΓΓΑΥ 
οἵ ΟἸδαϑὶςδὶ Ἔχϑιῃρ]θβ οη [η6 οἴπατ ϑἰ46, ἢ ἰᾳᾷΚ68. οὐ- " 
οἈ50ὴ [0 Π8Κ6 ἃ ἴδνν οὔβεγνδί!οῃϑ οἡ (Π6 8 ΠΠΘΓ ἴῃ 
ἢ! εἶ Δα ΠΟΥ 168. ΔΓΘ βϑοιηθίπη68 δ] οροθὰ ὈΥ οΥΗςΒ. 
“« ΤΟΥ β5θ6πὶ (5408 Π6) (ο {π1ηΚ, {πᾶῖ 1616 ψογάβ οὗ 
ἃ αυοίβίίοῃ, ἰα Κη ὈΥ {Πδιηβαῖνθϑ, τᾶ 6 8686, Ψ ῃΘΩ 
ληϊογρτγοίοα ἴῃ {πΠ6 ΨΔΑΥ ΠΟῪ Ρῥτοροϑθθ, ἰξ 15 βυ!!Ποἰοηΐ 
δνυϊάρβοθ {π8ὲ {Π6Υ Πᾶνα ρίνοη εἶδ τη δηϊηρ οὗ {Π6 
ΔΌΪΒΟΥ ἰῃ (δῇ ρίδςθ. Νον (ἢ}15 18, ἰὴ σθα Π γ, Ὧο δν!- 
ὅρηδα αἱ 41}. - Τ δὲ ϑυαοἢ δὴ ἱπίογργοίδιίοη γιε 48 ἃ 
β0ηδς, 1Β ΟὨΒ (Βίηρ ; (ἢδι 1{ γ16145 ἐδ δοη86, οὗ (ἢ 8ι.- 
ἐἶνοσ,. 15 δῃοΐδογσ. Οὗ ἵνγο ἀϊβξεσγοπίὶ τηθδηΐηρβ, {86 
᾿οδιοῦ σομϑιἀεγδαιίίοη, ψἢ]ο οδἢ ΓΤΟΒΒΟΏΔΟΪΥ δϑοθγίδι ἢ 
186 ὨγΘίδγαποθ, 18, ἤθη ΟΠ6 ΟἸΘΑΓΙΥ δ 18 1Π6 ϑ0ορ6 
οὗ τη6 'δμίπον, δηά (86 σοῃηθοίοη. οὗ [Π6 ραγαρτδρῇ,. 
δηἀ [ῃ6 οἴποῦ ἀοθ8 ποῖ. Υοί τ [ἢ6 βεῃίοῃςσα 6. σοη- 

᾿ς Β4Θ6Γ66 ἱηδορομάθηϊν, 1 ΠΥ τ8 ΚΘ 86η86 ΘΙ ΓΠΘΓ ΨΑΥ 
δσρίδἰηρά, μαι (18 18 (ῃ6 σ8886 ψΠῚῊ ΕΠ 6 Γ᾽ 8 Ἔχϑιη- 
ῬΙε5, (δηῃὰ μογοίοσο ὙΥ εἴββθι π᾿ 8), ψῃογοῖη (6 νοῦ 
συμβάλλειν 15 Θ40.8}}Υ σάρ40]6 οἵ Ὀοίηρ ἰτδηβ)αἰβα ἐο 
3688 88 0 μησεγοίαηά, 1 Βιου ἃ τΠ|}Κ 10 Ἰοβίηρ {ἰπη6 
1ο .Π]υδίταίθ. ΤΠ Ἰμάϊοϊουβ οτς, ἤθη ἢθ σοηβὶ- 
ἄογβ ἔθ. οὐπηθοίίοῃ, Μ11}} πὰ 1Π6π, 11 πη!βίακα ηοί, 
1ΏΘΥΓΘ σΆρ80]6 οὗ θθ1Ὲ Γοηἀογθα 1ἿῺἢ {Π6 ΤΌΓΠΙΘΓ ΝΥ 
Ἀὔδη ἴῃ 186 ἰλίίοτ, ὙΠΟΥ 4}} γοϊδίθ ἴο ἀγϑϑιηβ. δηὰ 
οἴλο]θϑ, οοποοσπίηρ  ἢϊοἢ, (ὴ6 ΒοαίΠοῃ8 (6 ΠΊ86 1νο 5 
δαπηἰοἀ (παι τῃογα σου ά Ὀ6 ἢο οογίαίη Κηον]οάρα. 
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Ιπιυδὲ διγίῃδν οὔβογνο ἴπ ραββίηρ, {π2Ὲ 1016 ἠοῖ ἢ ἴΠ 6 
τῆΔΏΠοΓ οὗ (ἢ ϑαογοά ψυγιΐογβ ἰο σοἸεθταὶς 186 αδ ἐς 
ἐΐδα οὗ τῃμ6 δαϊηῖ8, δυΐ [Ποὶγ υἱνέμοδ. ὙΠΘΠαν ΟΣ (ΠΟΥ͂ 
οοπηπιοηά, πο γ Ὠο]ά ἔοειἢ δὴ οδ]θεὶ οἷ ᾿πιϊιδῦου ἰο 
{πεῖς τοδάθσβ.0 Τῇ υπάοτιϑιδησϊηρ οὗ εἰ|8. ἐχοο θηΐ 
ῬΟΓΒΟΉΔΡΘ νγ»ὰ8 ΤΠΟΓΟΙΥ 80 Δ ΠΥ οὐ ἰδ] ἐπί; Ὀυΐ ΒΟΥ 
νοὶ Πρ ΘνΟΓῪ (δίηρ {Πππ| τοϊαιθα .ἴο {Π]5 πηοβί ἰτη- 
Ρογίδηϊ βυϊ]θεῖ, 44 σΑΓο ΠΥ ἐγοδϑυγίηρ ἰδ ἊΡ τη Ποῦ 
ἸΏΘΙΏΟΤΥ, Ῥ,ᾶ8 8η ονϊάθηςα οὗ ἢδογ ριον, δηὰ οὗ [86 
τάἀοηϊ ἀδβίγα δῆ ἃ ἔο ἰόατη {π΄ {π|πρ8 οὗ αοἀ. 
ΤΙ 8 15. 8 {π|πρ’ 1} 14 0]6 ὈῪ οἴδοτβ ; θυ ΠΟΙ ΠΘΓ παῖ" 
Ταὶ. δουΐϊοηθδβ οὗ υὑπάογβίδηαίηρ, ποῖ βιιροτηδίιγαὶ 
σιῆθ, σδϑῇ ῬγΌροΥΥ δ οδ]εςίβ οὗὁἨ ̓ πι|αῖίοι ἴο 1τ.8.᾽ 

22, ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ ἀῤὀῥτῶν, 
1. 6. ΟΥ̓ Πἢ6 τπηοῖποῦ δηὰ οἢ] ἃ. [Ι{ ἰ5 ψ6}} Κπονῃ {παῖ 
ἘΠΠ4-θ6α ψοπηθη ψ6γα, Ὁ. τπ6 ον! 104] ἅν, Ὀουπά 
[0 Καορ δ ἤουλδ (ὉΓΥ͂ ἀαγϑ, ἀυτίηρ τ] οἢ {ΠΟΥ ΤΘΓΟ 
τοραγάθα 48 ἱρυγα, δ {πὸ δηά οἐ σψῃϊοῦ ροτιοά ἰΐ 
ΨᾺΒ ᾿ΠΟΠΩΌΘΠΙ Οἡ ἴπθπηὶ 0 ΟΗ͂ΘΓ ὋΡ ρυτιῆσδιοτν 
Βα Γῆς. δ᾽ Πἰρῃιίοοι δηὰ δεομοοίίρθη. Μοσθονου, 
1 16 οἴἴἶδργίπρ νγὰβ ἃ ἢτγβί.Ὀοσγῃ, 1 88 ἴο Ὀ6 ΓΘ6- 
ἀοδαπιοά ὈγῪ [ἢ6 ἀμοιβὰς οἵ ἢνο ϑῆδκεῖϊ8βι. Τῆπ8β 4150 
διποηρ {π6 (θη. |695 ψοϊίηθη 1 [18 βιΔι] 0 ΜΟΓΟ 
δοςοιηϊοα ΡυΓΟ, δηἃ ψοῖο τοαυϊγορα τσ υηάοτρο 
ΤΠ σΘΓΘΙΏΟΠΥ οἵ ̓ πιϑιγαΐοῃ. 866 ϑραημοίη) οἡ (Δ]- 
μη. ἢν 1η [Ιοἡ΄ ν. 16. ἢ. τὴ Ὠοϊυπ). δ, 111. ΒΑγη65 οα 
ὉΏ Βυτρ. ρἢ. ἴη ἼΤδιΓ. δ, 882, (δηβοσίη. 46 αἷθ η8- 
181}, (ἢ. 2. (ατοί. δ ίθυ, Βοϑοθηπ. δηά Κυϊηοοσὶ.) 
ἼΠΟΓΟ ἰ6. ΠΘΓΘ 80ΠῚ6 νΓΙ ΕΥ̓ οἵἉ γοδάϊηρ. ϑσπι8 σΟρΙ685 
Ὦανα αὐτοῦ, οἴποῖβ αὐτῆς, θυῖ {π6 ρΓεαὶ πηΔ] ΟΠ 
αὐτών. Ἐοτγ (Π6 ἢγϑβὶ {νὸ τϑδάϊηρβ ἴΠΕΓΘ 15 11{{16 ΟΥ̓ 
ΠΟ Δ ΠοΓγ. Αὐτῆς 5 78} 7 βυβρεοοίεα ἴο Ρ6 8 
“ταροαδιόρθωσις, ΔῃΏἃ ἴο αν ρῥτοσδεάοα (848 ἀϊὰ {πὸ 
᾿οἸὩβϑίοη οἵ αὐτῶν) ἔτοπη (ἢ6 Βυρογβθ 0 Ὀΐ {Πο88 
ΨΠΟ Ψ6͵Ὲ ΒΟ ηἀ4}1Ζοὰ δί {πΠ6 1ά6ά οἵ “πῃ ρΌΓΙΥ ὈΘΙΠ' 
Δϑοσ 64 ἰο Ψ.069809. Βυϊ 1{ 5ῃοι!α Ὀὰ σοῃϑιἀογθα {πδὲ 
1{π6 ἱππρυγι 88 ΟἾ]ΥΚ. Ἔχίθεηδὶ δηαὰ σϑγειηοηῖαὶ, ποῖ 
τησταὶ, ἔς Βοίηρ᾽ ΠΔΘΓΘΙΥ͂ 80 Οὐ] Πρ αίίοη δηὰ γοϑίγδιηΐ 
ἰδ! ἃ οὐ ΨψοΟπΊΘἢ. ΠΘΝΪΥ Ὀγουρἢί-το- 64, 1}}} αὐτοῦ τῆς 
ρΡογίογεηδησο οὗἉ σογίδιη γῖθϑ, Ὧ6 τηυδὲ ποί, {π6γ8. 
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ἔοτο, οοηποοί ἢ {Π6 ποίϊοῃ οὗὨ [1|18. ΘΟΥΘΙΩΟΠ 8] 1Π}- 
Ρυχμν, ΔῺΥ ἀσορταα οὗ πλοσδ] ργανιγ. Αηᾶ δἰἐπουρὶ 
{Π6 ἰὰν οἵ ρυυποδίίοη ἀο068 ΟὨΪΥ βρθοιν (Π6 τοί ΒΓ, 

. χοι 1 σδηηοῖ δε ἀουδίοα θυΐ (δαὶ τῃ6 ᾿τηΐληϊ δὲ (ἢ 8 
ὑγοαβί τηϑί ἤν ὈΘΘη σοΟΠρΓΘ 664, 5ϊης6 [Π6 1π|- 
Ῥυγ Ὀαϊηρ φοπηλ σα 6 ΟΥ̓ σοηΐδοῖ, [ἢ6 Ιηΐδηξ 
«οὐὰ ποῖ Ὀυϊ Ὀ6 ᾿ριτα 4180. Αὐτών, πογεΐογθ, ἢδ8 
Ὀϑεῃ ἀββεγνθαϊυ δἀορίεά ΡῈ πιοβί πηοάδθγῃ ΟὝ168. 

42. ἀνήγαγον ---- τῷ Κυρίῳ. ΕῸΓ (6 ρυΓροΒβα (1 
Βῃου ἃ βθϑια) οὗ {Π}8 ἀϊθοῃαγρίηρ' ἔψο ἀιι168 8[᾿ΟΏς6, 
{π6 Ρυτγιβοδίίοη οὗ {π6 τπηοῖποῦ δηὰ {Π6 τἀ θαπήηρ οὗ 
186 σὨ] 4. δ66 Οδπιρ6}1, Παραστήναι 18 Ὦογο υδρὰ 
καὶ ἐξοχὴν, οὗ νἱοιπη8 Ὀτουρῆς ἴο 16 αἰΐδγ, δβὰ 
οἥδξεγιηρβ Ἴσοῃϑεοογδαίθα ἰὸ Θοΐ, 88 ἰἢ6 Ηφρτ. ὩΡΙΙ, 
δηἀ τῆς 1, [1 αὐἀπιουεῦθ δῃὰ δἰδϑίορε. Τὴ νοσγὺ 

, ἀνάγειν ἰ5, ὨΟΜΘΨΟΓ, ρΘΠΘΓΑΙΪΥ ὑ866 οἵ Β8οΓ 68. 
28, ἅγιον--- κληθήσεται, σοηδβοογαίι8 Ὠοιηΐηο 6ϑέο, 

ἰδέ ἀΐηι ὅδ οοπδεογαέοά. ΤΠμο {πἰυτα ἢ89 6ΓΘ, 88 
οἴδη τῇ Ηρδῦτγον δηὰ Ηο]]θηϊβιῖς ατροῖΐς, ἐδ ἔοσοο οὗ 
186 ᾿προτγϑίνα. Οἵ, καλεῖσθαι ΤΥ ποῖ ἢᾶνα ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ͂ 
(88 5686 οἵ εἶναι, Ὁ ΤΏΔΥ ΔΒ ΟΡ ἴο ΟΣ ψΟΓΡΩΒ λοία, 
αοοομηέσα, οσοπείαογοά. 

24. θυσίαν, οὔεγόπς. Τὴ6 ψογὰ θυσίαν ἰ8 ὮΘΓΘ 
(ἀκθ 1 ἃ βἝΠΟΓΔΑΙ 86η86: [ὉΓ 1{ ἱποϊα 65 Ὀοίι ἰῃς 
ὁλοκαύτωμα δηα τὸ περὶ ἁμαρτίας. (Βοδβοπῃ.) 

24., ϑεῦγος, Ἰυραιϊη, α ραΐγ, ΠΟΙΓΟΒΡΟΠΟΙΩΡ ἴο {δε 
Ηδρτ. ἼὭΞ. δὸ 880 {μὲ (Ἰ ββίςδὶ πυγίίθιβ, οὐ ψἤοα 
ΑΝ ξἰϑίοριη οἱἵοϑ Ηροτγοά, 8, 76. ἐφάνη ἱρήκων δ. ϑεύγεα, 
δύο αἰγυπτιῶν δεύγεα διώκοντα. : 

25. ὙμρᾳΔῥιὸ [815 διίηθοῃ ἤθγο. πθηςοηθα 889 ἢδ8 
ῬΘΘΙ τσοὶ ἀϊδβοιιβδοά, ὅ66 Ὑο]  δηὰ Κοροῆθγ. δ εί- 
βίοι {Ὠ]ηΚ8 ἰΠδῦ ἢο Οἰδοῦ σδῆ θ6 τηρδηΐ Ὀὰΐ διηθοῦ 

{86 (ΔῖΠοτ οὗ Οδιημα}: 6], οὐ οι ψὰ τοδά ἰῇ ἀσίϑ ὅ, 
84. ΤΠὶδ ροϊηΐ, πονανοσ, τηυϑὲ θ6 ϑοκπον]θαροά 
0Π6 οἵ ΥΘΓΥ͂ τπηοογίδίη ἀδἰογι !ΠΒ Γ101}. Στ 

45. εὐλαβὴς. ὙΠῚ8 ψογὰ [88 ῬΡσόορϑῦν (Π6 5381Π16 
ΒΘΏ86 88 εὔληπτος, Δηα 18 ΘΧΡΙΔΙ 64 Ὀ. δυϊ488 ὁ εἰς 
«λάβην ἐπιτηδείοφ. 151}Υ, 1{ 15 υϑοα ρμαϑοιυεἶῳ οὐ ἐλίηβ8 
Ποῖ ΤΠΔΥ ΘΑΒΙΥ Ὀ6 ἰουοποα οΥΓ πδηαϊθά, οὐ ἰδ ὰ 
ΒΟ οἷς. 80 [λιοΐϊδη, ἴῃ Τιποη. Ρ. 114. οεἀ, τῶν. 
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ἡ πενία δ᾽ ἔμπαλιν ἐξώδης τε καὶ εὐλαβὴς : ΘάΪγ, δοξίνο Υ 
οἔρογϑοηδ, ἦδ. “ἴιο ἢ η4168 δὴν (Ὠίηςς ἀοχίογου᾽ ν, (ἐὺ) 
οατοίαυ ἢν, σδυςοὐι8]γ, γον γθΏ Ἰγ, δηά, πε Δ ΡΠὨΟΓΙΟΔΙ]Υ, 
ἢ6 Ψῆο 18 οσδυίουβ, οἰγουμηϑβραοί, δὰ κατ᾽ ἐξο- 
χὴν, Οη6 ΨὮΟ ἰ8 30 ἰονναγὰβ (σοὰ, ψῆο ἴδατβ σοά, ἃ 
»ίοιι» απά γοἰϊ ἰοιδ Ῥονδοη. “ΓὮ5 βθηδὸ οὗ γε σίοιιδ 

᾿ δχίοηάβ Ὀοίῃ ἰο εὐλαβὴς δηὰ [ἰἰ58 ἀογίναιίναβ8. 850 α'80 
ἴῃ {6 (Ἰα488168] ΨΓΙΘΓΒ, 889 (οΓ ἰπϑίδηςσο, (ἢᾳ ἰοἸον- 
ἴηρ, οἰϊεἀ ὃγ γ᾽ ιϑιοίη. ΡΙαῖο ἀθ Ίρρ. 6. εὐλαβεῖσθαι 
θεὸν. Ἰ)εοιποβίῆ. ο. Μιά. οὕτως εὐλαβώς, οὕτως εὐσεβῶς, 
ὅτω μετρίως διακεῖσθαι. ῬΙας. (ἰΔπ}1}]. Ρ. 189. Ρν. τὴν τοῦ 

, ἀλβίνου πρὸς τὸ θεῖον εὐλαβείαν καὶ τιμὴν. δο πιοέμο ἴῃ 
(ῃ6 1,Αἰίη. ΤἊ8 ψΦανθοη. 14, 141. ““Θυϊάαιῃ βογε 
τηοϊηθηίε βαρεῖα ραίγοῃ, Ν} ργβῖθγ υῦδὲβ οἵ 
σοοἷ υπηδη. δἀάογαηΐ, Νεοο ἀϊβίαγθ ρυϊδηίΐ ’Ὠιιπηδη8 
σϑΓη6 811}|}8πΔ, Θυὰ ραῖοῦύ δοβιηυϊ; τοχ δὲ ργρυ- 
{18 ῬΡοῃυπί. Εοηηδηδ8 Δα ΐδπ) 80{Π{| σΟὨ ΘΌΔΏΘΓΘ ἰΘρ68, 
Ζψιιάαϊςιπ) εἀϊδουηῖ, οἴ βεγνδηΐ, ἃς τηϑίυυηΐ 78. [η- 
βοσὶρί. δοίθγίβ τηδίγὶ ριθης 888, ΕΒ ]ρίοη8. 2.- 
ἄδιοα πηροίιφηι. Ονι!ά, Μ. δ, 100. “Ετηδιῃίοη 
βοαυΐ οὐ]ῖον, ὑπ ἀυϑαθθ ἀθογαπ)." 80. δὶ Νδ)οκη. 
οὐ ΕπΡΙΡ. ΗἸΡΡ. 1462. νν»ἃ8 ποῖ Ἰυδι[ῇ6ἃ ἴῃ βαγίης 
(πδέ εὐλαβὴς ννὰ8 ΠΕΝΘΓ 864 ἴῃ {Π18 Β6ηὴ886. ὈΥ {86 
δηςσιθηΐ (5510 4] ̓ νΥ ἴθγϑ. - ᾿ 

25. προσδεχόμενος παράκληδιν τοῦ Ἰσραήλ. Α8 παρα- 
καλεῖν, ἴὴῇ ΗΕ] Θηϊβιῖς ατδοῖ, ἀφηοίθϑ ἐο οομηδεῖ, 
γείγεδὴ, ὅς. 80 παῤάκλησις 5: 59}1{68 δοίασο, σοπιβοία- 
ἐϊοη, ὅζο. δῃα ἢογό, ὈῚ τηθίοηντην δηα δὐϑβίγαοϊ ῸΓ 
οομογοίθ, ἰὉ 18 υϑρἃ Ιηϑίθδα οὗ παράκλητος. - δὸ ἰῃ 
Νάδαι 8, 7. τῆς Ηφοῦτ. ΘὩ Ὁ ΤΣ 15 τοηἀθσθά ὈΥ ἐπα 
δερί. παράκλησιν, ἴῃ6 Ψυΐρ. οοπεφοίαέογεηι. 'ΤὨδς ἐδ 
ὨΔΠ16 Οὗ παράκλητος ((οηδοί6}) Ψ88. ὉῪ ἴῃς 26 ν}8 [τ 6- 
ΦυΘΏΓΥ ΔρΡΙΙοα το 6 Μοββίδῃ, δηὰ {πὶ τῃ6 6.8 
οἴϊεη υβϑεα (Π6 ἰογηγΐδ προσδέχεσθαι τὴν παράκλῃσιν 
τοῦ Ἰσραήλ, δπηὰ ὀχρθοϊρα ἔτοιῃ {Π18 σομϑοίθν" ἃ. ἀ6- 
ἰἸνεγϑησα ἔγοπι {πὸ σα ἀπ}1[168. ΠΟ ἢ {ΠδΠ Ορρτγοββοά 
«Βόα ὑπάεγ {Π6 Βοπίδη γοκα, 18 τηδηϊθϑι ἔτοπὶ [86 
Ῥᾶβδαρθϑ ργοαιοοά ὃν Τιρπτίοοι, Τ᾽ εἰϑιοίη, σρεῖλιις, 
ἈΠα οἰ ο 9. ὌΝ τα 

᾿ς 90, ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον. ΤῊ ψοτᾷ κρηματίζῳ 



85Τ. ὉἩΓΚΕ, ὉΗΑΡ. 11. 241 

δἰψηϊῆοθ5β, ᾿γορογίψ, ἰο γοέατη Δ ΔΌΏΒΝΟΣ ὈΥῪ ἀἰνίης 
οὕδοΐθ, δηΐ, ἴῃ {πΠ6 ράϑ8ῖνθ, ἰὸ γϑοδῖυθ ϑιι6 ἢ δῇ 8η- 
ΒΎΨΘΓ, ΟΥ ΟΥ̓ΔΟἾδ, οσ γαναίδίίοη, δηά, σοηθγαίίν, ἰο τὸ- 
οαἶνα δὴν ἀϊν!ηες σοιημηϊςδίίοη. 1118 Ππδά Ὀδθη 
αἰνίηα]ν γονοαϊθά ἰὸ πῖπὶ ὈΥ ογαίΐ οοπιπιιπὶσαΐϊίοη, 
{Π1ηκ Ριβοδίου δῃά δίοςκ; Ὀγ ἄγεαηι, ϑ8 ὺ Μᾶγοσ, 
Μιγηρα, Ἀοβοηι. ἀπ Κυΐϊηοο!. Ναοιῖμοῦ ὈΥ δηροὶ 
ὯΟΓ νοῖοθ, θυ δι᾽ ἐπινοίας, ϑαὰγ8 Οτοί8. δοβοριίρθῃ 
ἘΠῚ Κ8 {Π18 γεν διίοη νγἃ8 ἢνδὶ ὈΥ υοῖοσο, (ἤδη ΕΥ̓ ἐπ: - 
ἐογπαί οοπυϊοέίοη, Μ ὨΙΟΝ {ἢ6 «ζ6}8 τϑοκοηθα διῃοῃρ' 
1Π6 Κι 48 οὗ ργόορῆθδου, δηά ςδ]]6α {π8 Ηοὶγ ϑρ: πᾷ. 

46. μὴ ἰδεῖν τὸν θάνατον, 866 ἄδα1ἢ. δὸ Ρ5. 89, 49. 
Ηθοδτ. 11, δ. “9οῃ. 8,9Ω9.. Αη Ηδοθγαίβιη {πΚὰ γένεσθαι 
θάνατου, ὅζο. ΜὨΙΟὮ ΟΟΟῸΓΒ Ιη 5. 89, 40. ΣῚ ΓΝ. 
118 ποΐ, ἤονϑνοσ, τρϑγοὶγ ἃ Ηθθγαίβιη, [ῸΣ ἃ νοῦ 
ΒΔΓ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῚ ΟΟσσι8 ἴθ ἔαγρ. Ηρτγου]. δ15. 
ἁδὴν εἰσιδεῖν. ΑὨΐΠΟ]. ΜΞ. 3, 88. κοίντου εὐχόμενος, 
νούσων ἐκτὸς, ἰδεῖν ἀΐδαν. ( εἰ8. ἀηα Καϊποοϊ.) 

᾿ς 47. ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι, ἱπιρείἐφηέο δρίγλζμ, 1. 6. ἃ 
ἐμουρῆΐ, Ὡοΐ ἴο δα ϑιρργεββθά, τοβϑ ἴῃ ἢΪ8 τηϊπη, ἐπαὲ 
οἡ ἰδ ν γῪ ἀἄδν 6 πιιιϑ ρῸ ἴο {Π6 ἰδ ρ16. (Ἐο8.) . 

27. τὸ εἰθεσμένον. "ὔθος ῬΤΟΡΘΟΙΙ͂Υ βίρη 68 πιοϑ, θὰ 
ἴῃ “οβορίιιθ 1{ 18 ΤΕΠΤΗΙΕΙ υδοΐ,. Κα ὡτολὴ δπὰ 
δικαίωμα, οὗ ἴῃ6 σοΓοΙηΟ 14] ἶανν, δη ἃ βοιηθα 68 ἴῃ 
{ἢ 8 ΟἸαβϑίοδϊ ΓΘ ΓΒ ΓῸΓ ἐσοῦ: Ἰι5ὲ ἃ8 {πὸ [,Α{1Π8 τ.88 
ἸΠΟΥῈ5 ἴος ἰερο5. “ΓΏυ8 {π6 ΗθΡσ. ὈΞΘ 15 τοηδογοᾶ 
ἐθισμὸς ἴη 1 ἤπργ. 18, 28. , 

290. νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου ἼΘ ψοΓα ἀπολλύμι 
ΡΙΌΡΟΕΙΥ ἀδηοίββ ἔο ἰοοβθΉ, 8οέ 7γ66, ἰδὲ σὸ ἔο οηθἷς 
σομπίγῳ, ἤοηιθ, ὅο. ὅο ῬοΪγΌ. 8, 8δὅ. ᾿ἀπέλυσε εἰς τὴν 
οἰκίαν. Βυΐ 1{ 18 ἢθ6Γ6., ὈΥ ΘΕ Ρἢοεηΐβιη, ποία ρ ΠΟΣΊ 41} 
υ8οα οὗ ἀεαέλ; 88 ἴῃ Νυμ. 20, 29. (ἀθη. 1ὅ, Φ. ἐγὼ 
δὲ ἀπολύομαι ἄτεκνος. ΤΠΘΓΘ 18 ΘΙ ΠΘΙ 8 6110 5185 ΟΥ̓ 
ἀπὸ τῆς γῆς, ΜΠΏΙΟὮ, 15 ΒΌρρ]Π16α ἴῃ 42οὉ 8, 18. ΟΥ τοῦ 
σώματος, ἃ5 ἴῃ Ροτρῇ: ἀθ Αδ8ῖ. 4, 9. οΥ τοῦ δὴν, 88. 1Π 
ΖΔ, Ν. Ἡ. 18, 920. Υοἰβϑίδϊῃ οἰΐθϑ Ρ]αΐ. 108. οἱ 
ἕως ἂν ὃ θεὸς αὐτὸς ἀπολύσῃ ἡμάς. ᾿ ϑίαι., Τοῦ. 7, 866. 
- ἘΠῚ ἔεβϑδυμα νἱτὰ ἀϊηλ 6 Ῥαγορο." ΤὍΤογ. ἘΠ ΠΠΟΒ: 
8, ὅ, 8. “ΚΝαυης 68[ ῥτοΐδοείο, 1Π 6 ΓΗῸ] ἀυιπὶ Ῥεγροῖ 
6 Ῥοββιπ, π6. ἢοσ σαυάιιπὶ οσὐηΐδιηϊηθδῦ νλία ρτα- 

ΨΟΙ,. 11. Ἀ 
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ἀΐϊηδ δἱαυᾶ. Βαοιγθβο τι Ἐ. 68,16. “ ΜεΙ108 ἔυ1556 
11, υὧἱὐ ἀϊπι(ογοίαγ ἴῃ ρδςοθ." Βυ κίον οἰΐθβ 1. σδῃ 
ὅ, 75. ““ τὰ τοβρίςθβ σδῆοϑ, [πν8]}ι12864116 πηδηιι13, οἵ 
1η8Π68 ΠσΟΓΩ6 ἰΔοσγίοβ: [δυ8 801 νἱΐδο : θ6}}}5 σοῦ- 
βυτηρϑίπηυβ δον, Αἀ πιοτίοιῃ αἰ ία βθη68." 1 
84, Ζ3οῦγ]. Αια. ὅ20. νἤογα {16 Ηδγαὶά, ουἱ οἵ 
ἸΟΥ οπ γοίυτγηίηρ ἴο ἢῖ8 Ὠδίϊνα σοι ΓΥ, ΘΧΟΪΔΙΠ18, 
τεθνάναι δ᾽ οὐκ ἐτ᾽ ἀντερῷ θεοῖς. ϑγη68. 281. ς. αὔτικα 
τεθναίην τὸ πρῶτον σχῆμα τῆς πατρίδος ἀπολαβούσης. 
ΞΟ}. ΟΠοαρῖι. 48:2. ἐπειτ' ἐγὼ νοσφίσης ὀὁλοίμαν. 

Τηα νογὰ ἢδ8 αἷἰβο θθϑη {ΠΠπ|διγαίθα Ὀν Οτοῦμβ, σὁ- - 
ἴακογ, Ῥαϊαϊγεί,. Μυῃίμο, Κυρίκα, Οτδυβογ, Κυθθβ, 
Δηὰ Ποοβῆθσ, ΤὍΤἢ6 γαβυὶὶ οὗ {Πδἷγ Γοβθδγο 68 18 {{||8, 
[ἢδι 11 158 υβοά ράΓῈΥ οὗ ἀφαιΐ, ραΓ]ν οὗἁ ἀο]  νογϑποθ 
ἔγοιη ῥγίβοῃ δῃὰ θοπαβ, ἔγοσι αἰ οὐ 168 οὗ νϑγίοιβ 
βογίβ, αι 838 οὴ ἔγοπι οἷδοθ οὐ πηοζίοῃ, ὅζα. ὅς. 
1ὴ {Π6 υ8β6 οὗ {Π6 ψοτγά, 85 ἰουιπη ἴῃ {Π6 ϑογρίυγεοβ, 
δηά τῃ6 ΡΠ ΟΒΟΡ ΕΓΒ, {ΠπἸΘΓα 15 ἃ πηδηϊίεβξ ργοΐδβϑίοη 
οἵ Πορ6 ἴῃ ἃ ἔπίυγα βίδίθ, βίησς (Π6 ὈΟΔῪ 15 ϑυρροβοά 
(0 δησπδίη ἰἢ8 βου], δηὰ ἀσίδίη 11 ἔγοιη (8 πδίϊνθ 
ἤσοηθ. . 

80. ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοὶ μον. [πῃ {ῃ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢ 
ὃ. μ.. κῖν ἐυ65, ΝΥ οἰδβίο! ἢ ΓΘΟΟΡΏΪΖΕΒ 84Π ΘΡΡ 4818. 
ΒοΖα, ἀδονριυβ, ἀπὰ Ῥα]αϊγοῖ 88 ὺ τῆι {ἤθγο 18 Π6ΓΘ 
8 ὈΪΘοΏΔ8πὶι:; δηαὰ ἰἤοΥ τς ἤᾶνα οἰ Οεη. 46, 
12. ““Αηά, ΕΠ], γοιῦ οΥ68 866, δῃῇ (8 δγϑϑ οὗ 
ΤΥ Ὀγοίθπο Βαη)δπλη, {πὶ Ὁ 18 ΤΥ τπουΐἢ {πὲ 
᾿ὐδρν εν ηΐο γοι.." Βιυιὲ ἴῃ Ὀοϊ {Ππ686 Ῥάββαρεδ, 
(ἴ6Γ6 15 αίδο δῇ οηιρἠαδὶα, οἵ σοῦ ἡ είϑίθίη οἱΐθβ 
ΘΧΑΠΙΡΙ68 ἔτοιῃ {οὺ 19, 27). 44, δ. 1 ΨΦοῆ. 1,1. Τὸ 
σωτήριόν σον, [ΠΥ ϑδανίουτ. Ηδγα ἀρϑίη (485 ἰῃ 96) 
ψ6 ᾶνθ αὐδίγαςι ἴογ σοῃοζοίθ, σϑυ86 ἴῸγ οὔδει: δ 
ἄρυγο σοτϊηπηοη ἰο 4}} ἰδησίαραβ, σερϑοία!ν {ῃ6 Οτί- 
Θηίζαϊ ΟΠΒϑ5. 

81. κατὰ πρόσωπον π. τ. Δ. Α ἔοτιῃια ΟΥ̓ 5 118 Ὁ 
πηρογί στ ἐνώπιον, σΟΓΓΘΒροηαϊηρ ἰο (Π6 Ηοῦτονν 
5). Μδηγ οχδιῃρίδθβ, βονσανοσ, οὗ {6 ρῆγαϑθ 4. 
ἤπεγα ργοάυσεά ὈΥγῚ γεἰβίδίῃ {τΓῸπὶ Οτθεκ ΔΕ ΠΟΥ8. 
Υοί {Πότ ἰ5 ἃ ἀϊπἝδγοησε δοίψθοη τἢ6 (ΟἸαβϑίοαὶ δηά. 
Ἡε]Ἰοπϊϑέις 086. [π 16 ἰδία {ΠΟΙᾺ 18 ρΘΏΘΓΑΙΥ 8 
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Ῥἰβοη8Π), ἰῃ ἰἢ8 ἔογιηθγ {86 ῬἤΓΑΒα 8 808} βἰρ- 
Ὠἰποδηΐ. 

842, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν. Ἡδροαὶ εἶδον οἱ 
ὀφθαλμοὶ. Ἐογ τἴἢ6 ψίβοτ διηοηρ ἴΠ6 ΖΨεν8 οὗ ἰῃδὲ 
ἃσ6 Ὠοροά {40 186 Μοβδλ ἢ ψουϊα Γοβίογα {16 ΓΘ] 15 
σίοη, [ῃδὲ [η6 (ἀφο η6 1165 νου δηῦγασθ {Π6ῖγ βησίθης 
δΦον ϑἢ δι, δηὰ (ππ8 δ6 υηϊϊοὰ ψΠ} τΠθη. Αἢ 
ΟρΡΙΠΙοη ἔοαπάἀδα Οἢ ΤΏΔηΥ ρᾶ5βᾶροβ οἵ {πΠ6 ΟἹ Ταβία- 
τηοηῖ. Ηοτῖα Πθ6Γ6 566Π)5 (0 Ὀ6 Δη 8} 5ϊοη ἰο 15. 49, 
6. “1 ψ1}} σίνε γοιι 8 βὰς ἴο {πΠ6 πδιϊοηβ," ὙἹΝ 
ἘΞ. Φώς [48 ΓΘαΙΙΘΏΟΥ (88 ΠΟΓΘ) ἐἰ6 β6η86 οὗ 
ἐεαοΐον. “ΓὮυ8 (86 οοῃϑοαυθηΐ 18 ρυϊ ἔῸγ ἴὴ6 δηΐθ: 
σοάσηί, (Κυϊπ.) Τὸ {ῃς6 ἄρα ἐρν Ρῥτοάἀυςρά ὃν {ἢ 6 

- Οὐοιμιηθηίϊαῖοῦβ 1 8)1ἀ ἘΌ͵ΙΡ. ΙΡρἢ. Αὐ]. 1δ04. ἐθρεψας 
ἼἝλλαδι μέγα φώς. 42οἷι. δ, 85. ἐκεῖνος ἦν ὃ λύχνος. 
1,ν.1, 890. ““8οεῖγα [πο --- πυαησ Ἰυπιοη Πυοπάδιῃ Γ6- 
θὰ5 ποβέγχὶς ἀν 118. ἐπ γαπη," ΠθγΘ βε6 Ποοσίην, 
Ιη 8 ραβϑϑᾶρα (06 (οηημεπίαϊοτβ, ψἱμουςϊ σδι156, 
σοη]οοίυγα οοὐθη. ῬΡιηᾶ, ΟἸγιι. 11, 96. ὁ μὲν 
πλοῦτος ἀρεταῖς δεδαιδαλμένος ἀστὴρ ἀρίβηλος [1 
σοη]δοίαγα ἀρίδηλος} ἀλαθινὸς ᾿Ανδρὶ φέγγος. 
- 88. οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλών. 
Τῆδ ρῆγαβθο κεῖσθαι εἰς πτῶσιν ἀδῃοίο5 (0 δ. 469- 
ἐἰη6α οὐ ἀρροϊπίδα (ο ΔΗΥ͂ {Π|Ππρ᾿ 9 88 ἴῃ ῬΏ]]. 1, 17. 
1 ΤῊ. 8,8. 'ΓΏθγο 8 8 31 Π|}|΄ ραβϑϑαρο ἴῃ 15. 40, 6. 
σέθεικω σε εἰς φὼς ἐθνών.. 866 αἶ5ο [κ«,. 8, 14.156. Τῆς 
ἡδδιϊηδίίζοη ΠΟΙΘ 185. πβοψονοσ, Ὠοΐ ἴο 6 υπάογρίοοῦ 
δ οἵ Αιέαίϊέψ, Ὀυϊ 18 ΟὨΪΥ 19 Β6 τἀἴκεῃ 1ῃ ρορπίαγ' λΔ6- 
σερίδϊοι, δηαά τοῦδὲ ποῖ ΡῈ ἱπίογργοίθα ὈΥ {Π6ὸ ἔοι- 
Τὴ} 45 οὗ {Π8 βοποοῖβ, ογ (6 ἀϊοία οὐἁἨἉ ῬἢῃἸσθορῇετθ. 
ἼΤΠ185 18 Π6 σᾶ86 σόπογα! νυν νι Ογίθηΐδὶ, δὰ θδρο- 
οἶδι!ν δογιρέαγαὶ, ρῃγαϑοοίσργ, ψὨΐοῖ 18, ἔογ (ἢ6 τηοϑβί 
ρατί, ρορυΐαγ ρῃτγαϑοοίοσυ. ὅδε Μογ. οἰϊεά ὃν ἢο- 
86Ώπ). ΨΠῸ δουςε Υ τοθδυΐβ: δ υυσε ἰρίίαγ 408 
κεῦσθαι εἰς τὶ ἀἰοίτυτ, 1π|6Πρῆτὰγ, σας 1} αυδουηαὰς 
ἐδ οαὐυδβᾶ σογίι ρᾶγαϊυ 0} 6 6566, ΠΕ ῬΟΒ86 αἰϊυὰ 
ἀθ 6ὁ0 οχορϑοίδσὶ ; δίηυ!θ σϑυβαθ οσοζ πυῆς αὐάθπι 
αἰϊυὰ οχϑροοίαγὶ Ὠθαυθαῖ, 6686 παίιγϑη ΤΟΊ, Βοιηϊηιπι 
ἱπροοία δὲ τηοσόβ, σΟηδ} 6 Ποὶ οἴγηϊδ τηοάογδηίίδ, 
ἡπίογάυῃ δἰΐδπ μος, φυοά ρερπαηίδίαμι 511. ἘΠ 

Βῷ 
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ποτά πτώσιν Δα ἀναστάσιν, γἱδε ἀῃὰ ζαϊί, ἃτα ἴο 6 
ἰακϑη ρυγαίνεϊν οὐ Παρρίῃμθθβ οὐ ὨΙ8ΓΥ. ΤῊΐβ8 18 
ἴο 6 Θχρ]αϊηρά, 88γ8 Κυϊηοοϊ, ἔγουι {6 ουεπέ : 4. ἃ. 
ΜδηΥ ψ1}} δοκηπονίθᾶρα ἴῃ 88 (ἢ6 Μοβϑίδι, ν}}} 
ἌΡΡΓΟνΘ οὗ ἢϊ]5 ἀοςσίγιηθβ, δῃηά (ἢ5 ρμιοπιοίθ {Πθὶγ 
ΟΥ̓ ὨΔΡΡΙΠ688: Ὀὰϊ ΠηΔν 480 Ψ|}] το]θοΐ πὶ, δηὰ 
ἀπ ὈτΙΩρ᾽ ΠΙΒΘΓῪ ὉΡοη {Ποηηβοῖνοϑ. ὅθε (ὴ6 6ΧΟΟ]- 
Ἰθηΐ δηηοίβδίίοη οὗ Οτοῖ. 88 αἷ8ο ο] ἴῃ ἰοο. 1.68 
ΟΙογς (αΚα65 1ἴ 845 ἃ πῃ θίδρ ΠΟΥ, ἔγοτι ἃ ϑ[0η6 ἰῃ ἃ Ρ81ἢ, 
Δζαϊηδί νοῦ ὨΘοΙ688 ῬΑΒΘΘΉΡΘΓΒ. ΤΥ δίιπι0 6. 
Μεαίίι. 51, 44. Ἀοιη. 9, 82, 88. διιίθοη Πρ }168 {πὶ 
ΟὨγιϑέ ψ1}} θὰ 1η6 οσσαβίοῃ οἵ βίῃ δηὰ ορηῃοθ ἴο 
[Πο86 ψῆο ΙΟΟΚ [ἴῸΓ ἃ ἰθιρογαὶ Μαεβϑίαι, δηᾶ οὗ γο- 
ἑογιηδίΐοη δηα ἔογρίνθηβββ ἰο ἴπο58 0 ἃΓα 1688 ῥργο- 
}υαϊοοα ἀρδιηδβί ἢϊη). ἬΝ 

. 84. καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. δο ἘΖΘο[ῖ6] 14. 
88 Υγ8 (πα΄ 6 8[}4}} Ὀ6 ΓΒ, εἰς τέρας: ἼΤΠα6 σημεῖον 
Βγυρ. ΒεοζΖα, Μαϊάοηδίι, ΕἸαςίυ8, Ὦγβ. Μδοϊκηῖρμε 
εηα Ποάάτγιαρο, οχρίδϊη ὈῪ α διιέξ οὐ πιαγί ἐο 5ἠοοΐ 
αέ, νιοὶ Ὠοάάτγισα {ΠῚ ΚΒ ἤηοΙγ ἰπεἐπηδέθβ {μ6 ἀ6]1- 
δαογαίθ τηδῆςα οὗ Οἶδε Ρογβαουΐοσβ. [Ι͂ἢη {ἢ18 νον 
{π᾿ ΓΘ 18 ἃ ΨΘΓΥῪ Δρροβίίβ οἰϊζδίίοη δάδυσοὰ Ὀγ ῆοί-- 
βίοι η ἔζομχ ῬΏΙο 46 Μαϊϑάϊοϊζοηο, Τ'. 21. 431, 80. 
προκείσονται γὰρ σκοπὸς τοῖς ἐθέλουσιν ἄγειν, φέρειν, 
ἀρπάξειν, ὑβρίϑειν, τιτρώσκειν, εἰς βλάβας, εἰς αἰκίας, εἰς 
πανωλεθρίαν' ὡς μηδὲν ἀφεθῆναι τῶν βλημάτων κωφὸν, 
ἀλλ᾽ εὕσκοπα καὶ εὔστοχα πάντα. 1 οδηηοί, ΠΟΎΘΨΟΙ, 
ἤπά δὴν αμέλογἐέψ [ὉΓ (ἢ}18 βισηϊβοδίίοη οὗ σημεῖον. 
ΤΙ βθθη8, (Πθγθέογθ, βαίδν ἴο ἰηΐθγργοὶ (8: ““Τῆδί 
ἣδ βΒῃουϊά 6. ἃ ποπιηιθηΐ, δῃὰ ἃ. γεοπιαγκαδίο εα- 
απιρίο, οἵ τε)]δοιίοη δηά οοπίοιηρί." . “Ἢ 

8ὅ. τὴν ἣν διελεύσεται ῥομφαία. Βι(ίοτ στίοίβ 
86. ὈΥ̓͂ (Π6. Ἐομέόν, δηά, ὄἄνθὴ ἰ6 Οτϑαὶς ψυιοσθ, 
τογιηθα εὐομηαάα οΥΓ ἐφ πιϊπά, δηὰ τηθη᾽ 5 ἸΩΪΠ 48 δἃΓῸ 
Β814 (ο Ὀ6 ἰτδηβῆχοἁ ψ ἢ {Πθπη, 88 ὙΠῸ ΔΓΓΟΎἝΒ, 
ΒΜΟΣΒ, ὅς. ΟΥ̓ (Π8 πιϑίδρῃον Ὑ οἰβϑέείῃ [ὰ8 ρτο- 
ἀυορα Ἔχϑιρ 685 ἔτοπι Ησοῃι. 1], Δ. 268. 2, 8, ἃς 9. 1.1- 
Ῥδη. 780. κα. Ψψυϊ8η. Ῥαπαρ. 8. 208. Αηΐ. 8, 8, 8. 
ψιρρ. Ψ5η. 12, 108, “ἘΠῚ {γ8ε1 ἰυτθαίαμη νυ ]ῃογὸ 
Ταθη 18. Βιδί. 10,619. ““Νοη βεςιβ ἃς τοχίὰ ἐγαἦρο- 
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ἴυϑ οὐδρί 46 μασίιι5 Αςοίρὶς Ἔχϑηϊπ) 8." Ὠ]Οά. δίο. 18, 
ὅ8. οἱονεὶ νυγμοὺς εἰς τὴν εν λαμβάνουσαι περιπαθεῖς 
ἐγένοντο, καὶ πολλὰ τὴν ἑαυτών ψυχὴν κατωδύροντο : 
ΨΠΘΓΟ 866 Ἦ 6886] δα γΑ]ςοκ. οἡ τΠ6 Ῥῆορη. 1098. 1 
8ἃ {Π6 ἰοΠ] οσηρ Ἔχ Ρ]68. Ατοἢῃ]. 67, 8. χαλεπῆσι 
ὀδύνησι πεπαρμένος δι᾿ ὀστέων : ὙὮΏΘΓΘ 566 {Π6 ρᾳ588 068 
Ῥτοάυσοᾶ ὃν ΨΦ4ς00 9, ἴῃ ψὨϊοΝ πείρομαι 15 βα]ἃ ἰο δὲ 
᾿866 ΜΠ τοΐδγθησα ἴο (6 ρᾷ1η8 ψιἢ τ] Οἢ 16 
ΒΟΟῪ ΟΥ τηϊπα 15 τοσηθηίθα. Ηόοῃι. 1]. λ. 269. εἰς 
δ᾽ ὁτὰν ὠδίνουσαν ἐχὴ βέλος ὀξὺ γυναῖκα. ΖΒ 5οἢγ]. 
δΌΡΡΪ. 475. ἤκουσα μακιστῆρα καῤδίαφ λόγον. Μακιστὴρ 
15 αἰϑοὸ ἌἼαρίδιπθα Ὁ Ηδϑυοΐ. βέλος. ΡΙηάδγ, Νειῃ. 
1,71. '᾽Εκ δ᾽ ἀρ ἄτλατον δίος Πλάξε γυναῖκας. Ἠδηςα 
15. ςοπῆγιηδα ἴΠ6 γοδάϊηρ οὗ {πὸ ΜΆ. βέλος, ψἘΙΟἢ 
Ἡδ γῇ ρΥδῃΐ8 18 ἸΏΟΓΘ ἰγγῖς, δηα ψὨϊοἢ πα οὐρῇς ἴο αν ἡ 
Τοϑίογθα, ΟἿ πᾶν Δρροβίίεϊν. οἱϊα Ηθβυοῖ. ψῇο, 
διηοηρ ΟΥΠΟΙ ρίοββθβ, 88, καὶ τὴν ἀλγήδονα βέλος 
λέγει. ᾿Βέλος Τῇδγ 4150 6 ἰηἰεγρσζεοίοα σέααϊιδ. ᾿ Ζο- 
ὯΔΓ. Ηἰ8ι. Τ᾿ 8, ὅ, 18. καὶ ῥομῷαία λυπὴς τὰς τῶν 
ματέρων διελούσαι ψυχὴς. Απα Τ' 8,44, 858. νοσήσαντα 
Φᾶσι περιωδονίαις βαλλόμενον σφοδροτάταις. ΤΠοοοΓΙζ. 
1αᾳ. 28, 28. εὐδίνειν τρομέω" χαλεπὸν βόλος Εἰλειθυίας. 
Ἐυτγρ. Ιοη. 779. ψἤσσε 866 Ῥακεῆριὶ ἃ. Ὑγεἰβίοίῃ 
ἐῃυ8 υῃ!0148 [Π6 πιρδηϊηρ οὗ {1118 δοηϊρτηδεῖςα] 86η- 
ἴδησο: “Τοιροᾶ βυροτγϑίϊα οἱ βρθοίδηΐθ, Ἵσαςὶ δἱῇ- 
σείυτ."} ΕΝ 

85. ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλών καρδιῶν διαλο- 
γισμοί. ᾿ΤΠ686 ψογὰβ ἃγθ ἴο Ὀ6 οοπ)]οϊποα ψ ἢ (Π6 
Ργροράϊηρσ, σημεῖον ἀντιλεγόμενον. 6 86η86. 185: 
“4ἜΠι5 Ψ1ΠΠ00 θ6 ονπορα ψἢδι 15 [ῃ6 τρὰ] αἀἰβροβί!οῃ 
οὗ Ἔνθσὺ οὔὸ ἴο ἴῃ6 Μββϑβϑίδῃ.᾽" ἘῸΓγ διαλογισμοὶ ἰδ ἃ 
πογὰ οὗἉ ηεααάϊο δἰδυϊβοδίίοη, δηθὰ ἀδηοίθβ ἡπαρίπα- 
ἐϊοτδ, ἩΠΟΘΙΠΟΓ ροοά, οΥ Ραἃ. ὅ6θ οἑθ᾽᾿ 8 ὅγῃη. δῃηά 
ὕγοϊῖ. - Υείβίοίη σοιραγθ Ηογ. δ. 2, 8, 78. ““υιοὶβ 
Ἰηροηΐυ το8 Αανοσβῶο ἡυάδγο 8οϊθηί, σαΐαγο 86- 
ουηάε.᾽» , τ 

86. προφῆτις. ἥν Απῃηδ 18 80 ςδ]]6ἃ {π6 Οοιι- 
τηθῃίδίοῦβ ἀγα ποῦδρτγθ. δοιηθ ίδκο [ἢ6 ψοσγὰ ἴπ 86. 
8686 οὗ “8 ρῥγοϑάϊοίγοϑβ οὗ ἔπίυγα ὄνθηΐβ ;" 85 ἴἢ [ἢ6 
Ἄροο. ὦ, 20. ; οἴπογϑβ {ΠῚ Κ 586 18 80 0816, 48 Ροϊηρσ 

Ὁ 
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π6 νἱἶδ οὗ 4 Ῥγτοριεί. ΟἾἢ 6 Γ8 δραΐη Ἰηζογργοί ον.- 
ἐαέγις, υαΐδε, ροείοε5, ἰπ Ν ΪΟὮ θ6η86 {π6 πογὰ οἴδη 
ΟσσιΓβ ἰη [6 Ο, ΤΊ ΚΟΡΡ οδσρ]δίηβ, “" 22ε0 δαογα εἔ 
ἀουοέα." (Καϊη.) Βιιξ {Π|8 18 νΕΓῪ ἴδγ- [δίομεά, δά. 
͵8 Ὠοΐ ψ6}} βδιρρογίαά, 
, 8θ.. ϑήσασα ἔτη μετὰ ἀνδρὸς ἑπτὰ ἀπὸ τῆν εἰς μέθθση 
αὑτῆς. ΤΠοΓα 18 ἃ δ Π1}18 Ῥδδβᾶρθ ἴῃ Ρίυϊ. Του]. 
18, ἀδελφαὶ --- περὶ τεσσαράκοντα ἔτη παρθενευόμεναι. 
ΤΙις εἰγουπ)βίδηςοβ οὗ ἢδσ ρὲ δηἀ ἰοῆρ σπἰἀουνποοά 
ΓΘ ῬΔΓΓΟυ ΑΥΙν τηθηςοηρά, βηςο νον πο α1ὰ 
Ὡοΐ ΤΏΡΓΓῪ ϑραΐη, ὝΟΓΘ ΘβρθοδῖΪν Ποπουγοα ΔΠΠΟΠΩ͂ 
{πη6 ον. δ οἰϑίϑιῃ οἰΐθβ αι. Ὠ6οϊ. 806. “Μυ- 
Πογ 48 Ροδί δηγϑϑυ τ ΣΡ (ἢ ΡῈΣ οὐ δηπο8, 4υὶ 
ἴΆσΘΓΘ ροίογαηίς δῷ ἱπέδης ἃ νίστι πη ἐογίοθι, δὶς Ἷοπι- 

᾿ψΐίοχα εδὲ νι ἀυϊϊαϊθιη, ἰαπαυδηὶ ΘΒ Ῥασι!ο ἴδ. 
Ἧι Αηϊ. 18, 6, 6. Νέα γὰρ χηρεύειν παρέμεινε, γάμω 
τε ἀπεῖπε τῷ πρὸς ἕτερον, καίπερ τοῦ Σεβαστοῦ κελεύσαν- 
τός τινι γαμεῖσθαι, καὶ λοιδοριῶν ἀπηλλαγμένον διεσω- 
σατο αὐτῆς τὸν βίον. αὶ]. Μαχ. 2,1, 8. "“ Θυξ ὑπὸ 
σοπίσῃίζεε πηδίγ ΠΠΟὨΪΟ ΤΠ ΓΔ, σΟΙΌῸΠδ Ρυ]ο εἴ. ἢο- 
ἨΟΓΔΌΔΏΓΟΓ --- πυυ] οτῦν ΣΤ Δ ΓΙ ΟὨΙΟΤυΏ ΘΧΡΘΙΙΘΠ- 
{Δἴ αυδδὶ 1ΠΘρΊ 1 π285 οὐ] πϑάδη) 1 ΘΠ ΡΟΓΔΠΓ 6 8ὶρ- 
πὶ 6586 ογθάθηςοβ." (Κι!η.) 

87. οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ. ΑἩἡ ΠΥΡΕΓΡΟΙΙ δὶ 
ρἤγαβθ, (0 Ὀ6 ἱποτηργειϊθα οὗ δβδίἀϊουβ δἰ θη δησθ δὲ 
1Π6 βίαίθά ρογὶοάβ οὗ μι]. νογβῃρ ἴῃ Π6 ἐδπιρίδ, 
8016 οὗ ψὮ]οἢ οτα ἡἠοοέίμνγηαί. Α βιπ}}} 8 Ῥαβϑαρα 
18 οἸϊϑα Ὀγ ΕἼΒηοῖ ἔγοπι Αρυ]ε). Μείδηι. ἴν. 2. ῥ. 882. 
δῶ πιϊηϊθίεσι 8 δάδιις ὈΥῖναί8 ἀρροδίίι5, σοηία- 
ΘΓ 8416 βασογαάοίιπι ᾿ηἀινί 115, οἱ τη ηἷ8 πηορηὶ 
ου]τὸγῦ ἸΏΒΘΡΑΓΔὈ1115," (Καϊη.) [1 δάά, Αροϊϊοῦ. Κρ. 
8ὅ. ἀ6 [15 οἱ τη Ὠδης ἰοΏΡ]ο ΕΠ οϑὶ ορϑγϑπὶ ἢδνα- 
Βδηΐ: σύνοικοι τῇ Θεᾷ νύκτας τε - ἡμέρας. ΤὨυοσγά,. 
1,120, 4. καὶ σὲ μήτε νὺξ μηθ᾽ ἡμέρα ἐπισχέτω, ὥστε 
ἀνεῖναι πράσσειν τὶ ὧν ἐμοὶ ὑπισχνῆ. Ηετοῦοί. ὅ, 48, 
1δ. ποιήσουσι τοῦτο τὸ ἀν κεῖνος ἐξηγεήται καὶ ἡμέρης 
καὶ νύκτος. 866 δομοοϊίζαῃ. 

40. καὶ χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ᾿ αὐτό. γοἰβέείῃ ΘΣΡ αἰ ἢ8 
8: “ΕΔ ογαΐ νϑηϊιϑἴδ5, οὐ αἸ σ 88 ἐογιηεδο ἴΠ ῬΌΘΓΟ, 
υ1ῖ οἴη 68 ἱηι6 ] Πρσαγοηῦ ἃ 60 18 οἱ ηδίιιπι 6886." Ης 
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Ῥγοάμυσεθβ ΘΧΔΙΏ}168 οἵ χάρις ἴῃ {158 56η56, ΟΥ̓ ἐπεῖναι 
. Δα προσεῖναι. "Μή ἴῃ [Π086 Ῥάβϑθαρεβ Θεοῦ ἰ8 ποί αἀὐάθά; 

ἴσγοπι ἢ] οῖ, δὰ ἔγομι {Π6 ργϑοδαάϊηρ ψογαάβ, ἠύξανε---- 
σοφίας, ἴ ἴῳ ρ]αίη ἐῃδὲ τα τηυϑέ (Δ Κ6 χάρις 15 ἃ τηοχϑὶ 
8656, δΔηἀ 1ηἰοΓρτοῖ τ οὔ τἢ6 νου δηα δ85ἰϑίδῃσθ οὗἁ 
ΟΟοα; 88 ἰῇ ἃ ὙΘΓῪ 58:Π1}}8. ραϑϑαρα νεῖ. ὅ2. προέκοπτε ᾿ 
σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῴ καὶ ἀνθρώποις." 
δ τ ἐαῆαι ΠΟΥ ΘΥΘΓ, τὰ δαορίοα {16 :ῃΓΕΥΡΓΘιδ 0 
οἵ γνοίβίβθιη, δῃηά 85 ἀοίδηἀοα [ὁ νψἱτ ἢΙ5. υἱϑυδὶ 
δουίθη688 8η4 ᾿πρϑημν ; γεῖ ἢ6 88 ποί, 1 (ΒΙηἶ, 5υς- 
οΘΘαρά ἴῃ θβϑί δ} Ἰ5Πίηρ; 11. 

41. ΤΏ ἰο]]ονίηρ παγγαίίοη βἤονγθ ἤονν ΘαΥὶν {ἢ 6 
τηθηίδὶ] δου {169, πα πλοταὶ οηἀονιηρηίβ, οὗ 6805 ἀ6- 
νοϊοροά {πδιηβοῖνοβ. Δ δχδῃρ]6 οὗ β᾽ 118 ργθοο- 
ΟἿΥ οὗὨ τα] 6 ῃΐ, Θβρθοία ! }ν 848 δρριιθὰ ἰο {Προΐοϑυ, 18 
Τροοσαρά οὗ 9οβερῆυβ. ὅδὲθ 15 ἰγαοὶ ἀβ νι ἃ ε]08, 
Ρ. θ0ὅ. 1η1ἴ. ΤῊ6 ψνογαβ Δ 806 Β66ῃ, οἰΐΘα οἢ ν. 47. 

41. ἐπορεύοντο---κατ᾽ ἔτος---τοῦ πάσχα. [{ ΝΒ οοΙη- 
τηληἀθ6α ἴῃ {π6 Μοβαὶςο ἴνν {Πα 411 [Π6 τη4168 βῃουϊὰ 
ἄΡρϑᾶγ ἐλγίοα ἃ γὙθΆ: Ὀφίοσα ἐμ γα, δὲ (ἢ6 τἤγϑρ 
βοϊοιηη ἰθαϑίβ οἵ ἴῃ 6 Ῥαββϑονϑῖ, Ῥοηίθοοβί, δηα {ἰΠθ 
Ταῦθογηδοῖθβ. Ἠθῆσο βοὴ να Βυρροδοά (δὶ {118 
ῬΆΒΒΟΨΘΓ 18 6 γα ρου Αγὶν τη θηςοη64,, ὈΘσδυ86, δἱ 
{π6 ἐπ οὗ οἷιν δενίουγ, (ἢδί ἰΙᾶὰνὺ ψγὰ8 ποΐ ΘΧΘΟΙΥ 
οὈεογνοϑά, {85 Ὀ66ἢ βδυρροβεοά {πδὲ {Ππ᾿Ὸ 96 ὴν5 ᾿πουρὶῖ 
16 Υ 80 {ΠῸΙ θη γ αἰβοπαγροα {ποῖ ἀμν 1 ΠΟῪ 8Ρ- 
Ῥθδγϑά ομοό 8 γὙϑᾶσ δί Ψεσυβαίθσι:ιῃ. Τ18, ΠΟ ΘνΘΓ, 15 
ἃ [ΘΓ οοπ]θοίιγο, ἀδνοιή οὗ βυδθοϊεπὶ ργοοῖ, δηὰ 1ἢ- 
σοῃβίβίθηΐ ἢ {Π6 ἀχδοίμάρ οὗ ρῥίθιν ψ οἢ ἀ8- 
{ηρυ 5864 (Π6 ΠοΟΙγ σοαρὶθ. ΕῸΓ {Π 686 ΓΘΒΒΟΠ8, [ᾧ 18 
τοὐ]οοίο ὈγῪ Κυΐηοοῖ, ψῇο ἄστθεβ ψἱἢ ΒΟΒΘΏΠ). 
Δα οἰδογβ, ἴῃ {μι κίηςς (Πα (Π6 ῬΆΒΒΟΝΘΙ δ᾽οῇθ 18 
ἰδγα πιοηςμἰοηρά, βίησα ᾿ξ γγὰβ {86 ΟἾΪΥ [δδβίϊνβ] αἱ 
10) Ψοβθρὰ νγ88 δοοοιηρϑηϊθά ὈΥ 118 νθ. [{ 
ἄοαβ ἢοΐ ρΡῥϑᾶσγ ἴο βᾶνβ βθθῃ ἱπουιῃρθηΐ οἡ τομπιθη 
ἴο δἰίθηά δἱ αηψ; γοῖ ἔτοπι γο σίουβ, οὐ τοῦ οὐδοῦ, 
τηοῦνο8, {ΠΟΥ ῥτοῦΔὈΪ]Υ νιϑοα «6γυβαίθη δί οη6 οἵ 
(Ποῖ, Δη4, 6 ΤΏΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘΟ, {Π6 ρτοϑίεβί, {ῃ6 Ά889 
ΟΥΟΓ. ὅο ψαΐρθαγη ἀϊὰ Ηδηηβῇ, 1 ϑαιὴ !,7.. 

42. ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα. Τῆς [,»ν, ᾿πά 666, οἵ- 
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ἀαϊποά {παι αἰ τη41658 ϑῃουϊά «αἰἰεπά. Βυῖ ἰΐ οσουἹά 
Ὠοῖ τοδβϑοηδθὶν Ὀ6 τπουρῇῃς ἰο Ὀοϊοηρ (0 ΒΥ Ὀυϊ ἴο 
βυςσἢ 48 δα αἰ(αϊηθα ἰο υηάογβίδηα [Π6 Ὠδίηγα οὗ Γο- 
Ἰισρίουβ ἀυς68β. Πα ουβίοιῃ Ψ88, ποῖ ἴο 4Κ6 {ΠἸ6 1 
{Π 06 Ὁ ἀ}}} το βῃου ἃ ἢανα δἰίδιηθϑα [Π6 γεᾶγβ οὗ 
Ρυθογίγυ, ἃ ρογτοά σψῃϊοῖ ΒΑθδίηΒ 06}} υ ψγ88 ῆχϑα δἱ 
{πΠ6 ἐιυοἐἠ ψοανῦ, πἰιῃίη νοῦ ΠΟΥ ψψ σα Τ᾽] 6 
ὈΟΏ, οἡ 118 σομῃρίοιίοηῃ Ὁ, ν ἤθη {πον σογα 
614 δπιθῆδῦϊα ἰο ἰἢ6 ἰᾶνν, δηα ψογο {πογοίογο οδὶ ] οά 
50} 8 ψ γ»τγεοορέ, ΤΠ ΤῸ. Τἤθη σοῦ {ΠῸ 7 4130 
Ιηἰτοαἀμορά ᾿ἰηΐο {π6 ΟΠυγοῖ, ἰηϊἰαίοα ἰηΐο 18 ἀοο- 
{68 8η4 σοΓθι ἢ 68, Δη ΘΟΠΒΘ]ΌΘΉΓΥ ψΟΓΘ (Δ Κθη 
ἢ {Π61}} γοϊδι!οηβ ἴο «6Γ5α]6 πὶ δ τΠ|6 ἔδϑεναββ. 
ΑΙ! (815 15 ργρονϑά δηὰ "]υδίγαίθα ὈῪ τπ6 ΒδΡΌϊ ποδὶ 
οἰϊδιοηβ ἴῃ Τρμείοοί δηἀ ΥΥ εἰ8. (6 Ἰαἰῖον οὗ ψῇοπι 
4αυοία68 ἴσχοι Ισπαί. ΕΡ. δὰ Μδρῃ. Σολομών δωδεκαρτὴς 
κρίσιν ἐπὶ ταῖς ἘΝΆΔΕΤΕΙ ἐποιήσατο. 4008. Α. ὅ, 10, 4. 
Σαμούηλος δὲ πεπληρωκὼς ἔτος ἤδη δωδέκατον προεφήτευε. 

48. ὑπέμεινεν---ἐν Ἵ. δοίη [ηςογργαίογβ, τ ῆο (ΒΙῺΚ 
{ΠΟΥ πᾶν δχοῃρί ἐδ ράᾶγϑηΐβ οἵ «6818 τοι {ῃ6 
σδάγρα οὗ. Πορ]ρθηοθ ΟΥ σᾶγοίθββη 688, ἢᾶνο βιιρροβοὰ 
ἀπὲ (15 νὰ8 ποῖ {Π6 ἢγβί νί811 οἵἉ ζ688}8 10 6 γυβδί θα. 
Βυὶῖ ἰο {18, {Π6 πηοάθ οὗ παγγϑίϊοη ϑ96θηβ δάνογϑε.. 
Οπα πὶρῃξ ταίῃοῦ οοπ͵θοΐαγα, ἔγοιῃ ν. 44. (ν ἤθσο 1 
15 β8]ἃ [ἢδἰ Π18 ρᾶγθηΐβ βιρροβθα ἢϊπὶ ἴο ΡῈ ἴῃ {86 
ΘΟΩΏΡΔΩΥ οἵ {πεῖν ΚΙηϑ(ΟΙΚΒ δηὰ δεαυδίηίβδηςθ, {πδῖ 
6 δὰ θθθὴ Ὀαδίογθ ἴῃ {{|61}Γ ΘΟ ΡΔΏΥ, 80 ἐπδὲ (8 
Ραγθηΐβ ΠΠΔῪ {Π6 [685 ἀοβογνθ ἰο "6 δοουβοά οὗ πορὶ!- 
βοῆςο. τοι {{|| γον, ον νοῦ, οὐ [Π6 παγγαϊίοι, 
Ὠοίῃίηρ, σογίδιη. σϑη 6 ἀοίογιηϊηρά. [ΤῈ 15 ἃ [00] 15} 
πεν, ἰοο, ΨΒΙΟΐ βοὴ 8 Κ6. ψἤθπος (6818 (ἤδη 
ογίνϑά [18 βυβίθηδῃησθο  βίησρ, ἤϊοπι {Π6 ΠΟΒΡΙ ΔΙ 

οὗὨ ἴπο886 {ἰπ|68, ἢ6 ψουϊά πὰ πο ἀϊΠσ Υ 1 0}Ὁ- 
ἰδϊηΐηρ 1{; ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ 88 8οηη6 Οὗ ἢ18 χοίδί(!οἢ8 ΟΥὨὉ 
ἔΠΙΘηα5 πηὶρηΐ 4'80 Γοπιαίῃ Ὀθῃϊηἀ αἱ .}6γυβδ] θη. 
(Κυϊηοοϊ.) ᾿ 

44. ΤῊΣ ρατοηΐβ (πουρἢ (Π8ὲ (π6 ΒΟΥ πὰ Ἰοἰποά 
Πιπη56 1 το [ἢ6 βοοσίθιῦ οὗ ἢ|8 Κίηβίοὶ Κ8, 116 πα 8, 86- 
αυδιηίδηςθ, δηΝ ον ηβηΊ6Ώ, βοη6 οὗἩἉ ψῇοπ ρτγθοθάδα, 
οἴδοιβ [ΟΠ] ον, (ἴογ, δοςογάϊηρ ἴο ἐῃ6 Ονθηΐαὶ εἰι8- 
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ἴοτη, ἰδ ἰγανθ! εγβ τηδάθ {ΠῈΣ ἸΟΌΓΏΘΥΒ ἴῃ ἰβτρα 
Βοά 65,) δηά Ἵοαπιροά ουἱὐ αἱΐ πὶρἀέ ἴῃ {Π6 δ6|48, 
ῃοη ἂην ΨΠῸ τϊρῇξ Πᾶνα ἰοΐν [6 ςΟΙΏΡΘΠΥ ὈΥ δΥ 
υϑΌ δ! }γ γοϊυγηθα. ὍΠΟΥ ἱπεγϑίογα ρτοσθθάβά ἃ ἀδΥβ 
ἦουγηου ψΠοὰΐ ΔΩΥ βοτίοι8 ἴδαγ. [ΤῈ 18 ποῖ, {Πογο- 
ἔογϑ, ΠΘΟ βϑΆΓΥ [0 ΒΌΡΡΟΞΒΘ {π8ῖ {Π6 π|8}68 δηἀ ἔβπ)4}68 
ψ ΩΓ 1Π βαραγαῖθ σοι ρ8η168, ἃη (δ΄ ΨΦοΒορῇ δηοϊοά - 
(1ῃΠ6 ὈΟΥ ν͵ὰ8 Ψ ἸΠ Ὦ15 τοί ΠΟΙ Β ραγῖν, δῃηή Μίαγυ (Πδί 
ἢ6 νγὰϑ8 ὙΠ ἢ15 ΓΑ ΠΟΥ, βίηςσα (ἢ6 σουῦγβα οὗ {6 πδγ- 
ταϊϊοῃ ῥ᾽ ΠΥ βῆον8 ἰμαὶ 6 Ὺ ἰγαν}] θα τοροίπογ. 

ΤΙια ψογὰ συνοδία (ἰγοπὶ σύνοδος, ἃ8 ἐξοδία ἵἔτοπι 
ἔξοδος) ὈΓΟΡΟΥΝ ἀδηοίξδ8 ἃ ἸΟΌΓΠΕΥ ὑηάοτγίδκοη Ὁ 
ΙΏΔΩΥ ῬΘΙΒΟῚ8 ἰοροίπαγ; πὲ, ΟΥ̓ 8 ΠΙΘΙΟΠΥΠΊΥ, 11 
1ηἀἸςαίο8 1[Π6 σομηρδπίοηβ οὗἩ [Π6 Ἰουγηαυ, [Πε σοι- 
βδηγ. Τῇδ Ῥριυβίδῃβ δηα Αγδὺβ βχρῦθβϑ [Π18 ΡΥ {Π8 
ψοΓά οἄγανδη, ἰἢς Ηρθτγον5 ΠΊΓΤ, θη. 87, 95. 
(Κυϊποεῖὶ.}" δυϊ488 : συνοδία, τὸ μετὰ τίνος περιπατεῖν. 
Ατγίδῃ. Εριοῖ. 8, 26. ρ. 862. οὕτω ποιοῦσι καὶ τῶν 
ὁδοιπόρων οἱ ἀσφαλέστατοι, ἀκήκοιεν ὅτι ληστεύεται 
ὁδὸς, μόνος οὐ τολμᾶ καθεῖναι, ἀλλὰ περιέμεινε συνοδίαν 
ἢ πρεσβευτοῦ, ἢ ταμίς, ἢ ἀνθυπάτου, καὶ προσκατατάξας 
ἑαυτὸν παρέρχεται ἀσφαλών" ---- ποίαν συνοδίαν περιμεῖνας 

ἀσφαλώς διέλθῃ. δι ρ|16. [η ΕρΙοί. ὅ. Ρ. 192, Ῥ]αϊ. 
Ρ. 1062. 4.059. Β. 2, 21,1. Αηί. 6, 12,1. Αεοἰβ 9,7. 
ΑὨΙΠΟΪ. 1, δὅ7, 14. ἄρον, ΜϑΏΥ ΠΊΟΓΘ ῥδβϑᾶρ68 
ἃΓ6 ργοάπορα Ὀγ Κυρκο. 

44,. ἀνεϑήτουν. ΤΠ ἀνὰ 18 Π6Γ6 ἱπίθβιν 6, 88 501η6- 
ἀἰπηθ8 {η6 γχρ ἴῃ [,Αἰἴῆ. Κδο Αοίβ 1]. 95. Ὑνοιβίοϊη 
[85 σίνεη ἔψγο ΘΧΙΏΡ]65, ΟἿ ἴτοπι βϑοοσγαῖθϑ, 8 οΙ ΠΟΥ 
ἤτοι ΤΙαογᾶ. Φ, 8. εἴτε τι ἄλλο ξυνέβη γένεσθαι πάντα 
ἀνεϑητεῖτο. “ΓΒ Ιηἰογρτγοίδι[ οη 866 15 ἤθΓΘ τοαυϊγοα 
ὈΥ ἴϊ6 πϑίυγαὶ δηχιθίυ ΜΠΙΟἢ,, 88 ρᾶγθηΐβ, (Ποὺ ψου 
[66]. 

46. μεθ᾽ ἡμέρας τρεῖς, 1. 6. οη (Π6 (Πἰγὰ ἄαν. ὙΤΠΟΥ 
τοί υσγηθα ἴο “Ζ96Γ 88] 6 οἡ {6 βοοοηὰ ἄδυ, δῃά οἡ 
{πὸ τγὰ ἑουπά Πΐπι ἰη τπΠ6 Τδιηρθ. ΒΥ ἐν τώ ἱερῷ 
Ἧ6 8Γ6 ποῖ ἴο υπάογβίδηΝ {Π6 ναὸς, ΟΣ δαποέμηι, ἰπῖο 
Ἁ ΏΊΟΝ. (ἢ 6 ῥτθδίβ ΟὨΪΥ ψογρ δ] ονοα ἴο φηίογ, 501}} 
.1685 1π6 δαῃσίαμη δαηοσίογυμη, ΜΒ] ἢ 88 ΟΥ̓ ὈΡΘῃ 
ἴο {Π6 ΗΙΡἢ Ῥυιϊεβῖ, δηά ἐμαᾶΐζ ποθ ἃ γϑᾶσγ; ραΐ {Π6 
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ἱερὸν, οοιηρτίδίησ (Π6 σουτίβ, ρογίίςοβ, ὅζο. 1 νοὶ 
{6 πάρεοβ δῃὰ ἀοσίογβ υβοα (0 810 δηὰ ἀο] νοῦ {Ποὶζ 
᾿πβιγυσ0Ππ8. ας ὅτὸ ποῖ, βούενογ, ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΕα, 88 
δοῖ!6 ἢᾶνο ἄοπο, ἔγοτι ἐΠ 6 ψογβ ἐπερωτῶντα αὐτοὺς, 
(ἰπίογγοραϊηρ {Π6η},} ἰῃδί “681. δοῖοα {Π6. ρατΐ οὗ δ 
ἐεαοδον", ποῖ ἃ ἡ ἴ8ς0 1016, ἔογ ἴ( ἀρρϑδγβ ίγοιη τἴ6 Βδὃ- 
ὑἱηϊςοαὶ οἰζατίοπϑ ἰη ΓΠὶρμιΐοοῖ ἀπαὰ ΤΥ εἰδίαίη (δι {6 
ον 8} ἀοςίοτβ ρυγδιιδα βυςὶ ἃ ρ΄δη οὗ 1ῃϑἰγυσίίοη 88 
ἀθα] τισὶ ἴῃ Ἰηἰεσγοραίίοη, οι οἡ (Π6 ραγῖ οὗ {Π6 
ἰρασίογβ δῃὰ {Π6 ἰδυρῃς. ΝΕΟΙΙΠΘΟΙ σα {Π18 6 ἴῃ- 
[ειγοὰ ἔγοια ἰδθ ἀοςίοῦβ δάτηηρ πίη ἰο 811 νι ἢ 
(Ποιὰ 3", βίησα 1{ ἰ5 Ὠοΐ υηΓοαβοηδθὶθ ἰ0 ΒΕΡΡΟΞ6, {πᾶ 
{πᾶν ψουἹ]ὰ νι βἢ ἴο βῆον βιοἢ ᾿ΙηΔυΐζοποθ ἴο 80 οχ- 
λογά ϊηδγυ δηὰ ἢ ρ ἢ γ- ρΙἶοά ἃ οἰ]ἃ ; δηὰ {118 {ΠῸῪ 
τηϊσς ἀο νι Πουξ σομηργοπηϊβίηρ (Ποὶγ οὐ αἱρηϊΥ. 
ΝΕΙΙΠΟΓ ἀοοθ8 {Π6 }Γ βθϑίη ΔΠΥ οσοδϑίρῃ ἰὼ δυρέαϊμ 
ατυαψ ἰῃ6 τηρδηίηρ οὗ ἐν μέσω αὐτών, 858 ἀοα58 Κυϊποεῖ, 
ὙὯ0 γοηοΓβ δαΐ ἐῃ ἐΐθ δαηϊο τοόοπι τυἱέἦ, ἐΐόηι. 

47. ἐξίσταντο πάντες---ἐπὶ τῇ συνέσει. ΔΥΟΙΕ ἴΔΚ65 
1818 ἴο "6 δὴ λεπάϊαάψα, νυ ἴο {118 Καΐηοε)] οὈ]δοίβ 
{π8ι (6 βυδ]εςοῖ οὔ {Π6 τνογάβ 18 {Π6 σύνεσις οὗ 6808, 
848 ϑῃονψη, Ὠοΐ ΟὨΪΥ ἴῃ 18 ΔΒΟΓβΆ, Ὀυΐ ονθῃ ἷπ 18 
ηυσδίίοηβΒ. Ηδ ἰῃογοίογθ ᾿πίθγργοίβ σύνεσις ἐπέείἐὶ- 
δοπέϊα, ργμάοηέϊα; διὰ οἰΐϊθβ Ῥἢο, Ρ. 8δὅ, 8. κατὰ 
τὸ εἰκὸς οὖν οἵ τε συνδιατρίβοντες καὶ οἱ ἀλλοὶ πάντες 
ἐτεθήπεισαν, ὡς ἐπὶ καινῷ θεάματι καταπληττόμενοι καὶ 
τις ἄρα ὁ ἐνοικῶν αὐτοῦ τῷ σώματι καὶ ἀγ τοφορού- 
μένος νοῦς ἐστὶ, πότερον ἀνθρωπειος, ἢ θεῖος, ἡ μικτὸς ἐξ 
ἀμφοῖν διερευνώμενοι. ΤὮ6 ψογὰ ἴθγο, 1 {81 1κ, ἀ6- 

Ὁ “7 ἢν οἴη (βαγ8 Ποάάτγϊ ἀρ) [βουρὶ ἴ᾿ 8 σταϑῖ ἰηἤυτγ ἴο 
6 σπαγϑοῖον οἵ οὖν μ]εδβθά Κβάθεπιθγ [0 σϑργθβθηὶ {Π|8 δίοσῃ, 
φΒΟΙΒΟΓ ἴῃ Ρἰοΐυγοδ ΟΣ πογάβ, 85 1 ἢ τίϑι, δὲ (ἢ18 ἔθ πάεν ἃρσο, νϑηξ 
ὮΡ ἰηΐο [6 βθδῖβ οὗ {Π|Ὸ ἀοοίοτθ, δῃὰ ἴπεσς ἀϊδρυϊοὰ νι {ἢ θη]. 
οι 06 ΨοΓὰ [8 βαίά οἵ ἢ18 ἀϊβρυϊΐῃρς Ὁγ τ 6 Ενδηγε βὶ, δυϊ ΟὨἹΥ 
οὗ Πἴβ δβκίηρ' Βοπιθ 4υθβίϊοη 8 Δῃ ἃ Βηδυγουηρ οἴδθοῦγβ, ὙΒΙσἢ ὑγὰβ ἃ 
ΘΙ ὑ808] (ἢΐηρ ἴῃ {Π6 896 Δββοτ Ὁ 168, απ, Ἰπάδοά, [Π6 νϑγγ δὰ οὗ 
(ἰθ. ΑἹ] πᾶϑ, ἢο ἀουθδῖί, σοπάυοιοα πιῶ 16 υὐποῦῖ ποεῖν 
δὰ ἀδοογυ). Απά, 6 6 Ὑ(ἢ οἴδοῦβ δὲ ἴἢ6 ἔδρεϊ οὔ {Ππ686 
ἰοΔοθογβ, (ἡ ΒΘΓῈ ᾿ΘΆΓΠΟΙΒ σΘΠΘΓΘΙΪΥ βαῖ, β66 Κα 10, 39. διά 
ΑςιΒ 22, 8.) Πα τιϊρῆς δ6 βιὰ ἴο ὃ6 ἰπ {π6 πιϊάδβι οὗἁἉ [ῃθτὰ, 88 ΤΠ ΟΥ 
βαῖ οὐ Ὀοποῖ6Β οὗἉἨ ἃ βοιιϊοίγου δῦ ἔογηι, γαϊδοὰ δῦονο {π6ὶν δυάιῦθτε 
δι (1 ἀϊφο!ρ]68. 
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ποίο5 πδέυγαὶ βαρ ΟΥ̓ δη δουηθῃ, ἀγχινοία, (σ ΐοἢ 
οὖν οἷά Επρ δ πγιοτΒ 941} μιοέλεγ-τοιέ.) δο Τῆι- 
ογά, 1, 188. ἦν γὰρ ὁ Θεμιστοκλῆς βεβαιότατα δὴ 
φύσεως ἰσχὺν δηλωσαό-------οἰκείᾳ γὰρ ξυνέσει, καὶ οὔτε. 
προμαθὼν ἐν αὐτὴν, οὔτ᾽ ἀτιμαθὼν, τῶν τι παραχρῆμα δὲ 
ἐλαχίστης βουλῆς κράτιστος γνώμων, ἄριστος εἰκασ- 
τής. Απὰ 9, 97. ἐς τὴν ἀλλὴν εὐβουλίαν καὶ ξύνεσιν. 
Επτὶρ. Ττγοδά. 644, 67ὅ.. καίτοι τὸ θηριῶδες ἄφθογγον τ᾽ 
ἔφυ ξυνέσει τ᾽ ἄχρηστον τῇ φύσει τε λείπεται. 1 30}- 
Ἰοίη ἴγτοιᾳΒ ΝΥ εἰβϑίείη (πΠ6 [Ὁ] ονίηρ ᾿η ογοϑίϊηρ οἰίδ- 
ἄοη8. 4208. Δῃΐ, 2,9, 6. ἀΘ Μοβε. σύνέσις δὲ οὐ κατὰ 
τὴ ἡλικίαν ἐφύετο αὐτῶ, τοῦ δὲ τἀύτης βέτρου σολὺ 
κρείττω καὶ πρεσβυτέραν διεδείκνυε ταύτης τὴν περιουσίαν 
ἐν ταῖς παιδειαῖς, καὶ μειδόνων τῶν ὑπ᾽ ἀνδρὸς γενησομέ- 
γων ἐπαγγελίαν εἶχε τὰ τότε πραττόμενα. Ῥἢϊϊο ἀα Υ". 
Μορί8, Τ᾿ 2. Ρ. 88, 942. ἐπεὶ δ᾽ ἀνθρόας ἐκδόσεις καὶ 
παραυξήσεις λαμβάνων, οὐ σὺν λόγῳ τῷ κατὰ χρόνον, 
θᾶττον ἀπότιτθος γίνεται-------τελειότερον δὲ τῆς ἡλικέας 
ἰδοῦσα. (Ὀποη. Ναγγ. 44. .009. ΥἹῖ. 4. εἰς μεγάλην 
παιδείας προύκοπτον ἐπίδοσιν, μνήμῃ τε καὶ συνέσει δοκῶν 
διαφερεῖν" ἔτι δ᾽ ἄρα παῖς ὧν περὶ τεσσαρεσκαιδέκατον 
ἔτος, διὰ τὸ Φιλογράμματον ὑπὸ πάντων ἐπηνούμην, συνίον- 
τῶν ἀεὶ τών ἀρχιερέων καὶ τῶν τῆς πόλεως πρώτων, ὑπὲρ 
τοῦ παρ᾽ ἐμοῦ περὶ τῶν νομίμων ἀκριβέστερον τι γνῶναι. 

40. ἐν τοῖς τοῦ πατρός μον. ΤΠΕΓΟ 88 66 Βοῃ)6 
ἀϊθδγθηςς οὗ ορίῃπίοῃ 88 ἴο (Π6 βθη86 οὐ {8688 πψογάβ. 
ΤΠ6 ἀἰβογορϑηοῦ ἢῶ8 ὈδΘη 1 βοῖη ΠΊΘΆΒΕΓΟ οςοᾶ- 
δἰοπϑαά ὈγΥ [8 εἰἐρδὲδ, ΜΙ ἸσΟἢ ΒΟΠ16 Ῥγοροβθ ἴο Η]] ἃρ 
Ὀγ πράγμασι, αὔαϊγ5. ὅο Ῥιἰδβοδίοτγ, 1,. Βτγιιρ. Ατηάί, 
πκιτα Κτορεὶ, (αγίνγιρηι, Βυχίοτί, Γοσθβηοσ, Ἦ οἱ ὦς 
Βοβθηπι. δηὰ Βοϊξθῃ : δηῇ οογίδι ἢν (ἢ 6111ρ818 οὗ 
τράγμασι ἰ8 ῬοτίδοΕΥ ἐοσίηπαίθ. 1 που] να θθθη 
(βϑαγ8 Βοββθητη.) ἢ0 δχοιβε 1 Ψ968ι8 Πδὰ 544, 1 οου]ὰ 
Ποΐ γοίυσῃ, 1 ψγ88 ἴὴ ἐῃ6 ἰθρ]6 οὗ αοἀ: ταῖθοῦ Πα 
ἰηἰοηἀοα ἰο 8δγ, ““ἀϊνίηα (Ὠίηρβ ἃγ6 δἰνναὺβ ἴο δ6 
ΡΓαΐογγοα ἰο ψου α]γ αῇϑίγα, ὅς. ΟἿ θγβ, ἤόψανοσ, 
ΒΌΡΡΙΥ τόποις, ἃ8 θανοησιι8, ἰη Η]βι., Ενδηρ. 1, 800. 
““Αἢ ποῃάμπῃ) βθη[|5 ρΘΏΘΙΓΙΧ, αὐοά Ἰᾳτὸ ρδίογηϊβ 
86 5 οὐ ἀοιῃῖθιι5 πίστι ἱπῃ δ ὈΪ ἀγα ὭθΟθβ886 εϑὶ ἢ 
50 Ευιγηιυβ, ΤΒΘοΟρΡἢγδοῖ, Ογίχζθη, δηά δον οὗ 
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(6 ἘΔίποτθ, (ἢ6 ϑγγίας δπᾶ Ῥεγβίδη Ῥοσβίοηβ, ὅτο- 
108, 6 Πιοι, Οδρθ]]8, ΕΠ] ον, Ηδιηηπηοηά, ΒοΙ5, 
Ψογβῆυθ, Βγαυπ, Βοϊδηα, Βοβ, θυςσῃογ, ϑραηπαοῖπ,, 
Ὧε Ππποοσ, ΒΙδοῖςνο!!, Μιςοἤδ6115, Βοδυβοῦγα, Ῥα]Α1]- 
τοί, Βοηροὶ, Κτορ8, Μοϊάθημδιον, ὟΥ εἰβίοίπ, δηά 
βε]ν Κυΐηοοῖ. Τῇδ 6110 818 ἢ848 Ὀδθη ἐβοτουρηΥ 
ΘΒ 8 015η6 6, Δηα σορίουϑὶγ 1Ππ|8ἰγαϊθα, ὈγῪ ν᾽ δἰβίθι 8 
ΠῸΠΊΘΓΟΊΒ ΘΧΔΠΊΡΪ68. Τῆι δῖγ. 42,10. 1 δηξίγεϊγ 
αϑ8δηΐ ἴο Κυϊηοθρί, (Ππαΐ Δ Ππουρῇ {Π6 οἰδογ 611 0518. 18 
δαπη64 Ὀγ 186 τυ]68 οἵ βυπίαχ, γϑῖ (ἢδι {Π18 Βθειηϑ 
ΤΏΟΓΘ ΔΡΓΘΟΔΌΪΘ ἴο {Π6 οσοηΐοχί. ΕῸΣ ΜατγΥ ἢιδά 5δϊά, 
“« Ἅν ἢαβί που ἀοπα 89 ψ ἴᾶνβ βουρσῃξ [ἴῃ 66 
ΘΥΘΙῪ ΜΓ." ὙΠογθίοσγα 8ὴ6 ἀοθβϑ ποῖ βρθὰκ τῆ 
᾿ΤΟίδυθησο (0 διιδέηθδα θυ ρίαοθ. «6508, ῃοτψανοσ, ἴῃ 
Βατηΐηρ (Π6 [6 Π10]6 οὗ ἢϊ58 Εδίῃογ, ραγιν παά τρρατγά 
ἴο 16 ψογάϑβ8 οὗ Μαγυ, ἐὰν Εαίδον, δηιὶ ραγι]γ Πα ἴη- 
[απ ἀ64 ἴο ἴὰγη Π6Γ δίζθηίζίοη (0 ἢΪ8 ἸηΠπιδΐα σοη]θηο- 
τίου ἢ (Π6 ΕΔΊΠοΟΙ, δηα ἴο τθοδ]} ἴο ΠΟΙ ΠΙΘΙΊΟΓ 
(Πο86 βίηριίαῦ τηᾶγκ8 οἵ. Ὠινίης Ῥτγονίάθησθ ἐσ α 
σῇ ἢ Οοα ᾿ιδὰ αἀϊβεπρι8ηθα Ὠϊπὶ ἔγοπὴ [118 οαυ] οί 
ἱπίμον, δηά {{1ι8 βῇον Π6γ [ἢ 6 ΠΥ οὗὨ δχοθββίνα 80- 
ποϊίαα ἔοσ πηι. 7ὲε τηᾶν,- τπηούθονθγ, οο]]θοί ἔγοπ 
{Π18 παγαίίοη, (Πδὺ Ψ688.8, Θνθὴ Ψ ἤθη ἃ θου, Κηον 8 
ἀϊνίηθ αἀεβοθηΐ, δῃά ἰο ψῇῆδί τὶρην (ϊηρσα ἢ 85. 
ἀαϑείηοα ; δῃηὰ {ϊΠδγθίογε βχϑγοϊβθ Ὠϊτηβ6} πὶ ἢιρἢ 
δηα [ον τηβαϊαίίοη. ϑοῖηθ ᾶνθ ἐπουραῦ ἐπ 6 ἀθονα 
Ῥῆγδβα ἃ σοϊῃπιοη ργονοτῇ ; Ραΐ ᾿ξ 80, ἐξ 15 ᾿πργοθά- 
Ὁ16 (παῖ Ὡθ ΎΠ6Γ ΟΥἁ ἢ18 ραγθηῖβ βϑῃου]α ἢανα υπάογβίοοά 
1. ὉΤηδῖ τΠ6Υ αἰά ποέ ππάεγβίδηά 1ἰ, γα ἃγὰ ἰοἱὰ ὃγῪ 
{Π6 Ἐνδηρο!ιϑί. Αἤἴογνψαγάβ, πόννονοσ, (ΠῸῪ ῥδι- 
σοἰνοά 118. τηϑδηϊηρ, Ψ θη Π6 Ρυδ] οἷν ἰδυρῆξ ἰῃ τῃ6 
Τδώρίθ, δηάὰ δυϊπου νου ἄγονα ουὖἱ ἴπθὰ π8ῖ 
βΡουρῇϊ δηὰ 8014 {Π6γα. .: 

. δ]. ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. Τῇ ψοτα ὑπ. 15 υ8β64 
ηοΐ ΟΥΪΥ οἵἁἨ Τογοῖθ!6 δηά σοιηρυΐδογυ, Ὀθυΐ νο]ίδγΥ, 
80] οἰΙοΏ, 848 {πδὶ οὗ ψῖνθϑ δηά οὗ Ἵμιηάγθῃ ; δηὰ 
Ἐπογοίοσο 1 ΠΟΘ ΠΠΟΓΟΙΥ ἀθηοίθϑ (86 ἀμ] οΡο- 
ἄϊδποα ψ οι ἢ6 νου] Ὀ6 θουπά ἰο γίε]ά ἴο “οβερῆ, 
Βοῖἢ '858 ἢἷ8 τερυϊοά δίπογ, απ ἢ 8 1ηϑίγιοίον, ἔγοια 
ψὨομ ἢ Ἰδαγηΐ 15 ἰγ6 οἵ σαγρθηίΐίθσ. «“ιυβίϊῃ Ματ- 



Ἴ5Τ. ΕΚὔΚΕ, ΟΗΑΡ, 11. . 9258 

ἜΥΤ, ἴῃ 818 Ὠίαίορυς ἢ ΤΎΥρΒο, τοϊδίθβ {118} Ρ] οι 6.8, 
οΚο5, 8ηὰ οὐῇδγ τεκτόνικα ἔργα, ΨΕΙΘ τηδηυΐδοίυγοά 
γΥ ΨΦ46508. δὸ (ἢδί 6 να8 ποῖ ΟἿΪῪ ἃ σάγροηΐογ, Ῥυϊ 

ΟΠ6 οὗ Ἰηΐογσίοσ βογί, δῃὰ θιηρίογθά οἡ ἴῃ6 γοιισῃοΓ 
ψΟΓΚ.. “ὙΤῆἢυ8 γα ὅτ ἰδυρῆϊ (8. γ8 τοί 5), (ἢδὲ 
9685, ΨὮ116 δἰἰθηάίηρ ἰο ἀϊνίης (μιήρβ, ἀϊά ηοΐ περ- 
Ἰοοῖ 1η6 ἀμέϊθα Ἰῃσυμηθθηῦ οἡ ΐμὰ ἰονναγ8 ἢϊ8 ρᾶ- 
Τοηί8." 800. (οὔβογνοβ Η!θγοο 68) {Ππ6 ἀπ1685 ἰοναγόϑ 
(σοι δηὰ πηδῆ τΏΔΥῪ οί Ρ6 ρογίογῃπιβα : ὨῸΓ τη νν6, 
ππηάοϑγ {π6 ἰάδ8 οἵ νἱγίαθ, πορίοοὶ (86 οροάϊδηςε ἀμ 6 
ἴο Ρᾶγθηίϑ." Ἐπ᾿ τῷ 

δ1. διετήρει πάντα τὰ ῥήματα. Νοῖ 811 [{Π656 ευογς, 
Ὀαΐ 41} {Π686 ἐλίπρϑ. ὅο Βοβθηπλ } }γ δῃὰ Καυϊποεὶ. 
δε6 ὅδη. 87, 11. Δη. 7, 8. ιν εἰβίβιῃ οἱῖθϑ ΡΏῃ ]ο. 
ν᾽ 42, 88. αἷς τὸν πατέρα θαυμασάντα τὸ γεγονὸς ἐναπο- 
έσθαι τῇ διανοίᾳ ταμιεύοντα καὶ σκοπούμενον τὸ ἐσόμενον. 
Ι δαἂὰ ϑορῇ. Τ . 680. προβαλοῦσ᾽ ὅσα Ζῶν κεῖνος εἶπε" 
801}. τῷ νῷ ἃς 684. παρῆκα θεσμῶν οὐδὲν, ἀλλ᾽ ἐσωϑόμην, 
Χαλκῆς ὅπως δύσνιπτον ἐκ δέλτου γραφήν. 

δ. προέκοπτε σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ. ΤῺ ψοΓα προσκόπ- 
τειν ῬΓΟΡΟΙῪ 5]ρηϊῆοβ γον, ῬΥΌΏΒΘΟΟΤΟ, 1. 6. ἴο 
ουΐ ΟΠΘ᾽᾿8Β ΨΑΥ ἰογπχαγά, [πγουρῇ {πὶ οΚοίβ, ογ οἵποσ 
᾿πρΘ απ ρηΐ8, δηἀ ἤθη, πιθίδρ ῃουΊ 8}}γ, ἕο σοέ 70γ- 
εὐαγα, πιακθ ῥγορΎο55, ἱποῦθαδε, ὅς. Ἡλικία πηδᾶν ἤθτα 
ἀδηοίβ δἰ {6 Γ αρ6, ΟΥ δέαέμν 6, Ὀὰΐ [6 3ΟΓΉΙΘΥ. ἈΡΡΘΑΓΒ 
10 Ὁ6 πηοβί 81{840]6 (ο [Π6 σοῃίοχί, δη4 15 πΊοΓα υ8048] 
1η βοοά διιΐποτβ. ὅδόο, διηοηρ Ἦ δἰβϑίβι 8 οἰζδίϊοἢβ Ψ6 
δᾶνθ, Ψι8 ΖΞ οἴ η18, προκόπτων δὲ τῇ ἡλικίᾳ Ηφεγςοἢ, 
Μελλόπαις, ὁ ἀπὸ δέκα ἐτῶν προκόπτων παῖς τῇ ἡλικίᾳ. 
Ταογοῖ. 8. 448. Ναὶ νϑὶυΐ Ἰπῆσγμηο ῥα οΥΐ ἰΘΏΘΓΟΩῈ6 
ΨνΔΡΔΏΓΙΓ ΠΟΙΡΟΓΕ : 516 8ΠΙΠ1 Β6α]ΌΣ ϑοηΐθηΐία [6- 
Ὧ18. [ηᾶ6, 0δ] τοΡ 8.15 Δα οἷον! νΙΡῈ8 οοἴδ5, (οἢ- 
Β.:ΠΠπ|π| 4416 τη8}0}8 οἱ ΔΌΟΘΙΟΣ 68ἴ Δ ΠῚ 11 νί8. ὃς 747. 
ΝΊΒ 8ηΪΠ1 ῬΑΓΙΟΙ ογαβοὶς οὔτ σοΙρογο ἰοΐο. [δά 

 εοτγούοιί. 8, 184, 14. αὐξανομένω γὰρ τῷ σώματι δυ»- 
αὔξονται καὶ αἱ φρένες. ΥοἰδίοίΏ, ὨΟΎΘΝΕΓ, 5δοιη8 ἴοὸ 
ἢν ῥσγρίβγγϑά (Π6 βιρῃηιβοβδίίοη δέαξμγθ, ἀπ ἃ οὔϑογναθε, 
“Μιυπ αυϊάθηιν ΠΟῊ ογαΐῖ, δυτὰ αἱ νίνογα ρογρὶ 
᾿τρίαξβ. ΟΓΘΒΟΘΓΘ; Π66 ΟΓΏΠΪΠΟ ΤΠ] Γιπ) ογαΐ, οατὴ εοίδις 
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οἱ βίαϊυγαιι οἱ βαρίθηξίαπι) ἱπογαπθηΐδ δι πΠ6Γ6 : δἱ 
ΓΟ γἰβἔιιβ βιιργα εἰδύθη) βαρ: ΘΒ οἵ ῬΓΟΘΘΓΌΒ οἱ νη 8.115 
ογαί." Ηδ {μθῃ οἰΐαβ ὅὧοβ. Απί. 2,9, 6. ἀ6 Μοβε. 
καὶ τριετεῖ μὲν αὐτῷ γεγενημένῳ θαυμαστὸς ὃ θεὺς τὸ τῆς 
ς ,. 2.“ , 2 - ᾿ ἡλικίας ἐξῆρεν ἀνάστημα" δἰ ῬΠΙΪο. 4, 88, 42. Νε- 
ν γί 6 1685, 1 666 ποῖ πον {8 Β6η56, δ, γα ἐ«ξαΐοηι 38- 
ρίθηβ, ὅς. πῇῃϊοῖ Ἦ εἰϑίοίῃ ρσίναβ, σϑῃ 6 οἰϊοϊι6ἀ 
ἔτοπι (6 ψοτγἄβ. [{ 18 αἰ βδγθηΐς ἢ (ἢ6 ρϑββαρα 
ψ σὰ 6 οἰΐα8 ἴτοπὶ Ὠϊοά. διῖς. 10, 4. ψῇογο [ἢς οἰγ- 
οὐϊηδίδησα πολὺ μᾶλλον ἢ κατὰ τὴν ἡλικίαν 18. ρατίσι!- 
Ιατὶγ Ὄβχργοββοά. Τῇ 86η868 τὺ 6 {{|18 ΘΧΡΓαβ8β6ι : 
“,7165808 ᾿πογϑαβ6ά, οί ΟἿΪΥ ἴῃ ρὲ δηά βίδίυγα, Ὀυϊ 1 
τι ἰβήοι," ὅζα. ! 

ΟΗΑΡ, 111. 

ΨΈΠΒΕ 1. ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτουι ΟΥ̓ (16 
Ῥγονίπο68 βοιη6 δρρεοτίαϊ ρα ἴο (Π6 ϑαηδίθ, οἰπθυβ ἴὸ 
υβαυ. Οὗ (ἢδ6 ἐογπιοῦ (π6 ῬγθδίἀἊπί98 σσογθ Τὶ θά 
Ῥγοοσοηϑβι}5, οὗ {π6 δέον Ι,οχαῖοβ. ΖΔιυάδ, 85 Βοϊηρσ 
δὴ δρροηάεαροα ἴο ὅϑυγία, γ)ὲ8 (8815 Ῥγονίησθ. δὸ 
Ώϊο, ὅ8. Ρ. 3841. 186 Ῥτγοσοῃβι}}8 σψαγα οἰοβθῇ ἈΥ͂ 
ἰοί, (116 Καὶ ἰρρρ 6 Γ6 Δρροϊηίθα ὃν ὑφϑασγ. .ἴη τὴε 
ἐογίγ- δος οἂγ οὐ {Π6 Ψ900118η ροτγιοά, δαντηυδ, Δή6 
6 ἀρδίῃ οὗ Πετοὰ (ῃ6 Οτοδί, 88 υοοιαέον', ἐπι- 
τρόπος τῶν τοῦ Καίσαρος πραγμάτων ἴῃ ϑυγῖα ἀηὰ 900- 
(τᾶ. (Υ οε(3.) δῖ᾽ησα ἔλικα (ἀσοονάϊπρ' ἰο (8 ορίηϊοπ 
οἵ τηοδί (μποπίδίογβ) ἰ,88 σοη]οϊ 6 {818 γϑαῦ ΚΠ 
4Π6 {πιγιοίῃ οὗἁὨ (ΟΠ εῖβτ᾽ 5 ἀρ, {6 Ὺ ἤδνα οηἀεανουγοά 
(0 οἰϊοὶ ἤδθηῆσο [6 ψεαν οὐ ἀὲδ παξἰυϊέγ, 45 ΜΕ] 48 {π8| 
οἵ ἢϊ8 Ὀαρέίδαι. Βυΐ νᾶτίουβϑ ἀἴῷ ἐπ πιόάθβ Ὀγ νι! οἣ 
ἰἣθ γοασβ οὗ {6 (α98τ8 (ἐβροοίδιγ. Αὐρυβίυθ δπά 
ΤΙθοε5) ἀγὸ δηυμηογαίθα, δηὰ τπουθόνοῦ [ΓΚ ᾿κᾶ8 
ποί ἱπίογπχοά 8 οὗ {6 ἀρὲ οὗ Φοδη αἵ (6 οοηῃ 
'γοᾶγ οὗ ΤΙΌΘΓΙ5; ὨΔΥ, ἢ6 δθοϑιῃὴ8 ΟὨΪΥ ἴο δανθ [ἢ- 
ἰοπάδα, Ὀν τηοπηοηϊδρ; {Π15 γοᾶνς οὐ Τιδογίιβ, το ἀ6- 
ἄπο {π6 οοπεπιοποοηιθηέ ὁ “οἠπ᾽ 5 πιδαξδίγῳ, διὰ ηοΐ ἴοὸ 
ἱπάϊςαία δὲ ψῇδὲ μα δίϊοσγ [886 οοηχπιοηοογηθηΐ οὗ 
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{Π81 τοἱηΐβίσν 96 508 ψοηΐ ἴο ται (ὁ Ὀ6 θαρίΖοα "; ΠΟΥ 
ἢ)28 ἢ6 βροοϊβοά 16 δρὸ οὗ (Ὁ γβῖ, θυΐῦ τηθηςοηϑ. ἴῃ ἃ 
Πθηογαὶ ψΑΥ {πὶ 6 Ψα8β αδοιέ {᾿ΠΓΓῪ γοαγβ οἱ. ΤῊ 18 
Ραβϑᾶσθ, [πογοΐογθ, ψ1}} ποῖ ΘΔ Ό]6 υβ (ο ΘΧδοΙΥ ἀ6- 
ἤπο (ἢ6 γεϑᾶγ οἵ ΟὨγβιβ παν γ. Ιπάρρα, τγὸ πᾶν 
δίπγιῃ ταῦ {πΠ6 Ενδηρο δί8β ἀο ποΐ ΒΌΡΡΙΥ 8Δ}γ ἀδίο, 
τοι ὑπο ἢ (Πδὲ ρΘΓΙοα σδη θ6 οσαοέΐν δῃὰ στ οογ- 
ἐἑαὶπίψ ἴχοὰ. Νοῖ δα ἔῆϑῦθ Ἂχίδηϊΐ Δὴγ δηξθηΐ 68- 
πο ῃΐ65 οὗ βυοῇ δυϊῃοῦγιν 85 10 γϑῆγονο 8}} ἀοιβί. 
Τῇ Ἐσο] οβιαϑιϊοδὶ για γβ {πα πηβοῖνοβ ἀϊὰ ποῖ ἀρτθθ 
1η χίηρ [ῃ6 γεᾶγ οἵἩ (ἢ ΓΙ β8ι᾽8 δέν. ΙΓΘΏΦΟΌΒ δάν. 
Ἡκι. 8, 256. 8408 {Ππ8ῖ 10 νγ88 ἴῃ {Π|ὲ ἑογίγ- ἢγϑοί γϑᾶγ οὗ 
τῃ6 τοῖὶρῃ οὗ Αυριυδίυβ: ΕΡΙΡὨδγΐυβ ἰη Ηθτ, 51. 
(Πδὲ 1 ν88 ἴῃ (ὴ6 ὑνθηΐν-βοοοη γϑᾶῦ: Τογί Δ η,, 
ἐπδΐ 1ἴ νγ48 ἴῃ {Π6 ἰογγ-δοσοηά γεᾶγ. ἨθῆσΒ ΟΠ6 ΠΊΔῪ 
ΘΆ5}Υ δοσουμέ ἔογ {Π|6 ἀΙ ΝΟΥΒΙΥ οὗ ορί πίοι {πὲ οχ ϑίβ 
διηοῦρ' [ἢ6 (ὐοιηπηθηϊδίογβ οἡ {{||8 δι υ)]οςί. Ηδγάυϊη. 
ΤηδΙητβίηβ, {ἰπῶὶῤ ΟΠ γιβί ψὰ5 θοόγῃ Α. ἴῦ. 747; Απίοηῃ. 
Οαρ6 115, Κορ] οσ, Απίοη. Ῥαρίιιβ, Α. ὕ. 748; Ῥεία- 
νίυ5, [εδοτίυδ, Βοηροῖ, Α. 1). 749: Βοῃτοθοκῃΐυθ, 
Α, ὕ. 750, οὐ ἐπ {Π6 ἐογίγ-ἢγβί γϑᾶῦ οὗ {Π| τεϊρῃ οὗ 
Αὐυρυδίυβ; Βαιοηλι8, δοδίρογ, (δ]οίβιτιβ, Α. ὕ0. 761. 
ΤὮΘ δυίμον οὗ ἴπ8 νυϊραῦ θῦὰ, Ὠ]οηγβίιι5 Εἰχίρειβ, ἃ 
Βοιηδη ΑΡθοῖ οὗ {Π6 βιχίῃ σδθηίυγν, ψῆο ἢγϑί ᾿πίγο- 
ἀυςοὰ {6 πυμηθογίηρ οὗὨ {Π6 γϑᾶγβ ἔγοῃῃ (ἢ γίβί 8 πἃ- 
Εἰνίγ, ἤχαά (Πδἰ ρετιοᾶ ἴο Α. ὕ᾽. 768. Βυὲ ἐπαὲ {86 
Ὠοηγβίδη 86 [8 8 ηοΐ 5 {Π0|6η} } Ἔχαςί, ἢ859 θθθη βρυη- 
ἀδηιΥ ἀςδιηοηδίγαϊο ἃ ὃν γθοθηΐ οἤγοπο]ορ 88, τ ῆο 
πανο, πόνσνοσ, ἀ δ γρά 10 ἐλὲδ ροΙ ἢ, Πα ον, ἤον δὴν 
ΘΆΓΒ ἅΓ6 ἴο Ὀ6 σάδεά ἰο (ἢ8 ὨιοηνΒβίδη σοπηρυίαίίοη, 
ΟΠ] 880, ἐΐγεθ ὙΘΑΙΒ; την Γ0Μ7 ψεαγ αὐ ἰραδέ, ἀπὰ 

οἴ ΘΓΒ, δνθῃ π0γ7 8 {ΠΔῃ (Παἰ, Νοίδιίηρ, ἱηάδοά, ἐδῃ 
Ρ6 οἰθασὶν ἀοσιεγιηϊηοά, (Κυϊηοοῖ;) ἴἰο δοιὰ 1 της ὲ 
Σου {Π6 ΤΕΔΩΟΣ [ῸΓ δβοιηβ 1688 Ππηρογίδηϊ τηδίξοσ, 
ψῃοῦ 1 Πᾶνα ηοξ ΓΟΟΙᾺ 0 Ἰηἰγοάιιςα. 

᾿Ω, ἐπ᾽ ᾿Αρχιερέων ἔΑννα καὶ Καϊάφα. Οἡ {5 ρ88- 
Βᾶσ6 {βεγα ἢδ8 ὈΘΘΏ τη ἢ ΑἸ ΘΙΒΙΟ ΟΥἁὨ ΟΡΙΉΙΟΙ ; [ὉΓ 

᾿Κὶ ΤΆδι Φόβη μαὰ αἰγραάγ βαρύῃ 20 δοὲ [89 ρατὶ οὔ ἃ ΡυὈ]} 6 
(Θδοῖον 8 πιβηϊβεβί, θθοδυβθ τγῶ δγα (ο]ὰ {πδΐ Ὠΐδ ἔδμηβ 'νγ88 βργεδὴὰ 
(Ὠγουμρ 8}} ραγὶβ οὗ Ψυ άςᾶ. 
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{Π6 ἀδῖαι:}9 οὐ ψῇηΐοῖ 1 τλιι8ὲ τοίϑγ (ἢ 6 γοδάθὺ ἴο Ῥο]ο 
ϑὅγη. ΟΠ, δηὰ Κοροῆογ, δοίη πιδιηΐδίη, (δὶ Αη- 
Π88 δηα (ὐδιδρῆδϑ (ἤθη ἀἰβοῃαγροα (ἢ6 ἔπποίίοη οὗ 
ΗΙρ Ῥυιοϑιμῃοοά ὃν ἐμγηδ. Βιυῦ {18 18 Ρ]ΔΙΠΪγ το- 
Ρυρηδηΐ ἴο ψ δῖ νὰ ἰδάγῃ ἴτοῖ Ψοβϑθρῇ. Αηϊ. 18, ὦ, 2. 
Οἰδογβ {π|ηὴκ (πὲ Οδἰαρα8 ψ88 σαἰεά ἩΗϊρ Ῥγίαϑί, 
Ὀοοδυδβὸ δἱ [ἰᾶΐ {{π|6 ἢ6 σϑα  γ αχθγοϊβθα {{| ἔμ πο  Οἢ8 
οὗ {6 οἷῆδορ, δπὰ Απηδ8 ψ8ἃ8 80 οδίἰϑὰ ὕδοβδιι86 [16 
δα ἔογιγογὶγ Π]]6ὰ (ῃδὲ βιἰυδοη. Βαΐ 1ζ 4068 ποΐ 
{Π118 ἀρρθᾶγ, ἐεσὴψ οἵὁἩ [οβα ψῆο παὰ Ὀοίονβ (δίδρ[δϑβ 
ἀἰβομαγρϑά ἰδαὲ ἔπποίίοη, ΑἸἼπδ8 βῃοι ἃ ΡῈ ραγίϊοιι- 
᾿ΔΓ]ν πδιηοι ; δηά ψἢγ [λικὲ δῃου]α ἤανα {18 Ροηι- 
ἤοῖ8] ροσβοηδσα θοίογα (δίαρῆδϑ, δηα ἢοΐ Ὠδπι6 ΔΩΥ͂ 
οἴϊιϑυ, ἔοσ 1πϑίδηςθ, [83π|80], Ε]14Ζᾶσ, οὐ διθοῦ,  ἢο 
αἰΐ ἢ βογνϑα {6 οὔθ πῆογα γϑοθηυν {πῃ ΑἸἼΠΔ8. 
ΤἼΘ πιοϑὲ ργοόρδθ]6 ορ!ηΐοη 18, (μα ΟΔἰΔρἢ88 ψν88 {Π|6 
Ηἰρῖ Ῥειδϑί, θαι {πὲ ΑἸΏΔ48 νγὰ8 15 ν]οδΓ οὐ ἀδρυίγ, 

- οδ] δα ἴῃ ([Π6 Ηδρτγον, Ὁ, ϑαρδη. 866 Γἰρμείοοί δηά 
Κιϑῦβ ἴῃ ἰοσ. δηά 450 (ἴἌβδῦ. Εἔχογο. 18,8. ΝΟΣ 
οδη (δι οὔϊοςα 6 {πουρῆξ ἀηψογίῃγ οὗ ἃ πὴ ψῆο 
δά Π1|6α {ἢ6 ροηίεϊῆςαὶ ἔπποί]οἢ8, δῖης6 στϑδΐ νγᾶ8 
4380 (ἢ6 αΙΚΏΜΥ οὗ {Π6 ϑαρβη. Τῆι8, [ῸΓ 1ηϑίδηςο, 
οΟἢ ἀγρθηΐῖ Πδοθϑϑυ ἢ6 Ψ 88 ρῬογα 64 ἴο Θηΐο {Π6 
δαηποΐαπι δαηοσίογυηι (866 ΓρὨ(Οοἵ) ; ΠΟΓ σδῃ 11 86 6η) 

. βίγδηρθ, ΟΓ πηυϑιι], ἴον {ῃ6 γι οὗ ἃ ΗΙΡὮ Ῥυϊοβὲ 
ἴο θ6 Βιπη861} σα]]6α ὈῪ (δὲ διηθ. - ΕἿΣ 1 (85 1 δρ- 
ΡΘᾶγβ, (ῃο86 ψῇο πδά οἣσα ἢΠ]6ι] {π6 οἶσθ εγα δνϑγ 
δἴτογ, ὈῪ σουγίοϑυ, ἰογηθα Ηἰρῇ Βυιθϑίβ, βυ γον ἢ 
στοαίογ }π8[166 τρῶς ΑΠη85, ψΠῸ ψ88 θοίῇἢ ἃ Ρομπιεῆ- 
σα] Ῥδγβοῃ δῃηά ἃ ΗΙρῇ Ῥυγίθβι β γΊσαγ, θ6 80 ἰεσιηθά. 
Ναν, {Π|6 νὉγῪ δρροϊϊδίίοη οὗἩ Ηρ Ῥγιθϑίὶ 18 δρρ|ιοά 
ἴο ἃ γ͵ιΠοΔΓΌΥ 4208. Αηί. 17, 6, Φ. (Κυΐϊη.) Γ πυδέ ποί 
οὔἱξ ἰο σϑέδϑε {πΠ6 σϑϑάογ ἴο ἃΠ βχ}ο] θηΐ δῃηοιϊδίϊοη 
οὗ Ὧγ. Ηδιηποπα, ἴῃ νν ἰο]} ἢ6 ἢ88 σοΟρΡΙΟΙΒ]Υ τγοαίθά 
οἡ {815 βυδ)]θοῖ, ἀηά ἰο᾽ ψῆοια 81} βυςσξοάϊηρ (οπ)- 
τηθηίδίογβ 8ΔΓ6 τη σἢ ᾿ηἀΘὈιρα. ἡ ἀμ 

2, ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ ᾿Ιωάννην. Ὑηδὶ ψᾶ8 {Π|18 
ῥῆμα, οὐ ογάθγ, 6 Ιθᾶσγῃ ἴγοπῃ (ἢ6 δνϑηΐ ; ΠΑΠΊΕΪΥ, 
τη “τὸ 8ῃουϊά δοῖ {Π6 ραγὶ οἵ ργϑουγβοσ ἴο (Ἐ γιβῖ, 
Βῃοι α οχοίία (ἢ6 ῥθορῖβ ἴο γβρθηΐδῃσθ δηά σϑίογμδ- 
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το, δηά ὈΥ Ὀαρίΐ5ηι αν (Π 6 πὶ ὉΠᾺΟΓ ἃ 5δογοᾶ οὐ] ρᾶ- 
[ἰοη ἴο ΡογΌγη 86 1Γ νον8 οὗ διηθηάτηθηΐ οὗ Πἰ6. 

4, δ. ἴῃ τἢ}8 νϑῦβϑδ ἃσθ ἀδβογίοα (ἢς νᾶτγίουβ οὔἶἶοΘ5 
οὗ τοδ- τ κίηρ,, ἃ8 1 ψ85 804 }}ν Ρυγβαθα ὈῪ ρίο- 
ὯΘ6Ι5 βοηΐ Ὀοίονα ρτθαΐ ἃγτ 165 ἰο 26 ΠΠί6 {Π6 1 ῥσο- 
5τ6885. Οη {ἢ18 5800)6ςο: 1 ἢᾶνα σορου ΒΥ πμα α Ιη 
18 ποία ἰο Μαιίῃ. 8,8. δο δίγαθδο, ὅδ, ρῥ. 860. α. 
(εἰιοα ὃν Κιιποε]}: ἔστρωσαν δὲ καὶ τὰς κατὰ τὴν 
χώραν ὁδοὺς, προσθέντες ἔκκοπας τε λόφων, καὶ ἐγχώσεις 
κοιλάδων. Ἠε]οάοτ. 1, 6. (οἰ6α Ὀγ Ὑγ)εί8.) σκολίας γὰρ᾽ 
τίνας ἀτραποὺς τεμόμενοι καὶ πολλοῖς ἑλιγμοῖς πεπλανη- 
μένας. Οη (6 νοτβ8 φάραγξ δῃα βούνος, 866 ϑδοῇ. 
ΤΙ, οχὶοοῃ, 8ἃ8 180 δοῆνοῦοὶ οὴ Οποϑσαηά. [{ πγιυβὲ, ἢον- 
νοῦ, δ6 οὐβογνθά {πὲ ἴἢς ἰθγιὴβ οιῃρ]ουθά 1 {ἢ} 15 
Ῥᾶβϑᾶρθ ἃ.6 ποΐ ἴο δ6 τηϊηίοϊν ἀννο]ῖ ροη, 5βἰησα 
{ΠΟΥ͂ ΤΏΘΓΘΙΥ Β6Γνα ἴο ἀγ688 ὑρ {6 ΠΠΘΘΟΓΥ͂ 

ὅ. αἱ τραχεῖαι εἷς ὁδοὺς λείας. 80 Αγ βίοι. Η. Ν. 
9, 837. (οἰϊεα Ὀγν δ͵εί8.) πορεύεται δὲ ἐπὶ τοῦ τραχέος, τὸ 
δὲ λεῖον φεύγει. Α Βἰ(}118Γ τας ΒΡ ΟΣ (ο {παι ψηοἢ ἣν 6 
Πηά ἴῃ {118 ρΡᾶδβδρα ὁσοὺγβ ἴῃ ῬΏ11ο. 674. Α. (εἰξεα ὈγῪ 
Τ,068Π6Γ) τὴν τραχείαν --------ὖδον. 1 δαὰ Ατίοθῃ. Οη. 
ῷ, 0. ἔστι γὰρ τις χρόνος τὰ σκληρὰ καὶ ἀπευθύνων ἀπαν- 
τα. ϑοίοῃ. 5, 84. εὐνομία δ᾽ εὔκοσμα καὶ ἄρτια πάντ᾽ 
ἀποφαίνει, Τράχεα λειαίνει, παύει κόφον, ὕβριν ἀμαυροῖ, 
᾿Αναίνει δ᾽ εἴτης ἄνθεα φυόμενα Εὐῤθύνει δὲ δίκας σκολίας, 
ὑπερήφανα τ᾽ ἔργα Πραύνει, κιτ᾿ Δ. βου]. Ευπηθηϊά. 
18. κελυθόποιοι--------ἡμερωμένης, Ψ ὮΘΓΟ 866 ὙΔΚΟΗ͂Θ]α. - 

6. πᾶσα σὰρξ. ΒΥ {}18 Θχργοβϑίοῃ {μ|Κ6 βθοῖηβ ἴο 
ἱπάϊοδία {παὶ τῆ6 ρον δηὰ ἵδνουν οὗἩ Οοἀ δ6 οχ- 
ἰοεηάἀοά ἰο {Π6 ψίοα Ὠυπηδη ΓδΟΘ. 

11. 1,680 ἢ6Ὺ βῃου!ὰ ἔδησν, (πὶ Ὀγ {π6 σοι θηο- 
πἷος5 οἵ Δ αἰ 0ῃ8 Δη Βδογ ς68, δηΐ γΐοθ8 οὗἉ {Πδὲ Κίηά, 
ἐπα ν πὶρῃΐ ονδάβ {Π6 ἀἰϊνίης ψνγαί, {πΠ6 ΠΟΥ Βαρεῖϑι 
βῆοννβ (ἤδπι {πὶ ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ οχίθγηδὶ οὔβογνϑησοβ, 
Βμυΐ ἑπέοεγπαΐ νἱτία 68, ΔΓ6 γθαυῖγαί, οὐ ψἤῖοἢ {Π6 ρτῖη- 
οἷραὶ] 15. ἰΙονα ἴο οὺγν [6] ον -ογθαΐασθθ, ψ Ὡο ἢ ἢ6 (ἢθΓθ- 
ἔοτα ἀδββουιθεβ θυΐ ρμορμίαγἶῳ, 1. 6. Ὁ 1(8 πιοβί σοηϑρὶ- 
οὐ οἴδοίβ, βδῃ)οϊπίηρ (6 ἴο ΒΌΡΡΙΥ, ἔγοπι ἐδοὶν οιῦπ 
δσμρεγαδιπάαηςε, τῆ ψαηίβ οὗ οἰἤοτβ. Τῆι 1η βρα- 

γῸ1. 1. . 8. 
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ματα ΜῈ ταδί πηἀογβίδηα τὰ τερισσεύοντα. (α τοί.) 
566 4530  Βιίδγ. 
.18. μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν τράσσετε, 

δχδοῖ 0 ἴΟΓΘ ἴΠδΔη, δις. ΤΠ8 86η86 οὗ πράσσειν ἰδ 
οσοηβεηδα δηὰ {Πέτα Ὀγ Ἦιϑίβίῃ. δΔυατάσσειν, 
ΨὨϊοἢ βρη! θ8 “ ἴο ογάδγ δῃά δρροίηϊ Ὀγ ἰδν,᾽ 18 65. 
οἴ} υιβϑὰ οὗ δυηρᾷ Οὐ ἴαχοβ, {τἰθυΐθβ, ὅθ. 866 
κΚας οὐ ΤὨμογά. 8, 70. 41, 6δ. ἄς. ἩΗ ἰ8 ν6}} οὔ- 

ϑθρνθά Ὦγ Βοβϑηβ θγ, (Βδὲ δποθ δὴν οὗ (ἢθ 1618 
δοσουπέεοά [ἴ πηϊαννίμ! το ῥΡδὺ τγιθυΐα ἴο ἃ ἔοΓοΙ μὴ 8. 
ἄοη, [ἢ6 ρυδ]οσδηβ ψϑηΐρά ἴο 866 Ὑδοίθο 9911 
νοι ἃ ἔοι {π6 ἔλγπηης οὗ τ06 ἰγθυΐα ποπου. Βαϊ 
“2οἤη ἀϊβου πη παίθβ (Β6 ογίηιοα οὐ ἐδεὶν ἰϊ7ςε ἔτοτα (ἢ θὶζ 
ἐὐᾶγ ο7 ἰϊυοἐϊἠοοά, 5ποπιηρ ἰδ [18 Δα πη οὨ 1018 ἀϊὦ 
ποῖ ἰηίογίοσθ ψιἢ [Π6 ρόϑᾶοθ οὗ τπιδηκιπά, πη εἢ, 
ϑιηϊάβέ 80 τυοἢ σογγυρίο 8πὰ ογιηςθ, οουϊὰ ποῖ ὃ6 
ργεϑασνοά ψἱτουΐ εἰν! δὰ Πρ] ἌΓ ἔογοα:; ἴοὸγ [ἢ 6 
τηδιἰοηδησδ οἵ ψῇῃϊοῦ (ἢΡ ἡ ροϑβεοη οὗ (αΧ68 18 ΠΗ 
ον: 4816. Βοβοημυ ον ςομηρᾶγοθ ΗΘ ῦγ. 8. 8. δρᾶ 
Κγρίε Τηυογά. 4, 6. χειμωὼν.------- μείδων παρὰ τὴν καια 
θεςτηκυΐαν ὥραν, ὮΙΟὮ ΡᾶΒβΒαρα ἰ8, ἢοννενόγ, ἐοί αυΐϊο 
ϑρροβίίθ. Τῆα [ΟἹ] ον Θχδρ]ο8 Μ1 θὲ [ουπᾶ 
ΪΏΟΓΩ 80: Αρρίδῃ. ῷ, 8, 87. πλείονές χαρὰ τοὺς ἀ 
αίους. Ηδθγ. 1. 4. Παρὰ 5δἰᾳηϊῆοβ οοπιραγοά ἐο, 45 ἸΆ 
6 Ραβϑδαρο οὗ Τυογ 468: δηα {πδΐ 18 ργοθθν {ἢ 6 

ἔοτοθ οὗ ουν ραγίοἷα ἐλάη, 
14. στρατευόμενοι, 1. 6. στρατιῶται, δοἰάϊεν8. ΤΙ 9 

δ φσοηβίἀοτρά 88 84 Ηθθτγαίϑηι; ον ἰῃ (Πδῖ ἰδαησιθρα 
ἘΡΠΕΙΡΕΕ ΔΙῸ 8664 1 [6 ρΙδοθ οἵ ποιιὴβ νεγρ δὶ. 
οὔπϑίϊη69, ον αν, {18 ψογὰ οὁσσυΐϑ ἢ 16 δέδὲ 

Οτοοῖκ (Ἰδϑϑίοα! τε 6 5, δα ἤογο Ἦ οἰϑέθι ἢ ἢδ5 Β0116 
ΔΡΡοδίίο οἰ ΔῈ 088 : ἴτοιῃ ΤΠυογά. 8, 65. ὡς οὔτε μισ- 
θοφορητέον εἴη ἄλλους, ἢ τοὺς στρατευομένους, Ἡ ὁγοάϊδα. 
8, 7, 90. σὺν τοῖς ὑπὸ Βαλβίνῳ στρατευομένοις. 1 δάά, 
Ὦ. Ηαϊ.8, 8. ΤΟΙ 18 ἃ νΕΓῪ ἰοπρὶ δηά ἰδραγηθὰ 8η- 
ηοίϊδιίίοη ὈΥ Οὐτοίίυδ, οἢ {π6 πα} ᾶγγ βογνίοα οὗ [86 
16», δηα ἤγϑί (ἨἩγιϑίδηβ, υπάον [Π6 Βοτηδη δπυρθ- 
ΓΟΙΒ. Τὸ {181 οδῇ ΟἿΪΥ γον ἰῃ6 τοδάοσε, ῆῸ ΤΏΔΥ,,. 
βού ΟΨΘΓ, 866 801η6 δρϑίγαςίϊ οἵ 18 οσοηίθηΐ8 τ Μ τ. 
ἘΠΒΙ ον Β ποῖθβ, ἔτυϑέ οὔβογνο; (πὲ {Π6 οοηλερσέωγε 
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οὗ ΜΙΌΠΔ6Ή8, παψανοσ Σἢρθηΐοι8, Δηα οἰἴδοῦν 86 ρτο- 
ὈΔ0]8, 18 ἰοχπάδα οὐ ἃ ἴβ᾽86 αἰδιεϊποίίοῦ, ἤθη ἢΘ 
8878: ““ἙὮ686. ργθϑϑηΐ 80.016 Γ8 ἰὴ {π6 ἰοχί ἃγθ. ποῦ 
ὨΔΙ264 στρατιῶται, Ὀὰ1ϊ Ὁγ (Π6 ρῬᾶείς! 016 στρατευόμε- 
νοὶ, ᾿. 6. τη ἢ ὩΠ667 αΥ̓Ή1δ, ΟΥ̓ ΤΠ6 ἢ ροϊηρ ἴα Ὀ4{116." 

14Φ. διὰσείσητε. Οτ [ἢ6 1ητοτρεοίδίίοη οὗὨ [ἢ 8 νοτὰ 
τῆς (ὐομηπηοπίδίοῦβ ἃγὸ ΟΥ̓ ΠΟ τη6 808 ἀρτεϑῖ. ϑοῦγδ 
εὐδηβίαίθ, ““ ἀο ποὲ 6τέοτέ (ἸὩΟΠΘΥ, τς.) Ὀγ αἰπὶ οἵ 
ἐλγοαίΐδ οὐ 11-ϑασο ;᾽᾿ ΜΒΙΟΏ, 11 19 ψ6}} Κύονη, 89 
Ὡοΐ τπηπ88] ψΙ ἢ 50. ἴοσβ. ὅδὸ Ηοτζοαϊδη. 11, 14. 2. 
δθ Ππηρογαίοσγο Ρογίηδοο: τοὺς τε στρατιώτας ἐκέλευσε 
παύσασθαι τῆς πρὸς τοὺς δημότας ὑβρέως,: καὶ μήτε παίειν 
τίνα Τῶν παριόντων. 566 (8 δοῇο!. οὐ Ασιβίορῃ. δ0ῷ. 
ἃ. Βά. 800. 8. Τῆδβδα ξ ογργθέθιϑ ΓΠ]ὴΚ τἢδὶ δια- 
σείειν 85 ζοστηθα οἡ [Π6 τηοα6] οὗ (ἢς6 [,Δ11η οὐποιε- 
ἐογό, αἴϊτον {η6 Βοιηδη οἰν!ὶ ἰατν ἢδα δοοοπια Κπονῃ 
ἢ ἔπε Εδϑεὲ, δῃἃ σογίδιηυ οογοιιϑδὶο ἰ8 τῆι ἀδῆποα 
(λα ΨατιΒεοηθη 8, δὲ αἰϊφωϊὰ ἐῤγ͵ΟΥ 6 ροέφεέαζῆς ἐἰο 
δαέογφιείαν οὐ αμξεγέμγ. Βυαῖς Κυϊηθεί τίρμγ οὔ- 
ϑεσυθ8, [δὲ {18 ΒΚ βοΔ ΟΠ, μ88 ἤόνοῦ 6 θη δϑιϑέδος: 
ἰοτὰγ οϑέδθ  βηθὰ. Σείω ἰ8 ὈῚ ἐδ ἀδηοίθπὶ τρεῖς 
ἩΓΙΟΓΒ, Δ Π6 διασείω ὈῪ ἴπ6 ἰδίεσ ομθϑ, υϑεα οὗ 8}} 
ϑουῦίϑ οἵ πη]ιι80 βροἐδίϊοι Ἐ, Ψ ΒΕΙΠΘΓ Ὀγ δοίι8] ἔγασά, 
ΓΆΡΊΠΘ, δηα ΘΧΓΟΡΊΟΠ, ος ὈΥ ὑπ].8ὲ δοοσιιδδίίοη, [8156 
᾿ηοαγπιδίίου, δΔη 4 σαἰαπηηγ, ὙΠΟ ἢ 85 ΘΒΡΘΟΙ4}Ϊν ἀ6- 
ηοΐοα ὈΥ συκοφαντεῖν. Τἢι5 1πΠ6 ΗδῦτΣ. ΩΣ), ἐο ἀε- 
"2 αμά, 15 Ὀγ. (6 δερῖ. τεαπάογθα βϑοιοθίπηθβ ΟΥ̓ συκο- ᾿ 
Φαωντεῖν, αἴ οἰδοτ {ἰπ|6ὲ8 ὈΥ ἐκπιέδειν, ἀρπάϑειν. Ἔδυβ 
{16 δτη ἐχέογ ψιογε. Ἵ ογοίοτ δχέθγἐ. βροτηϑ [0 θ6 
(8 δ᾽ ηγοϑὲ σαγίθοΐῖ γοργεϑοπίδιοῃ οὗ διωσείειν {. 

14. ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις. 6 ποτα ὄψον, ψῃ]ς ἢ 18: 
ῬΓΟΡΕΙΙν προσόψιον, ὄψον, 186 ὙΠδΐ “6 ἴθσιῃ τεεαΐ, τσ ἢθ- 

᾿ 3.0 οδϑίαξ, ἰπ  ὙΜΆ Αὐγοϊδηΐ, τῆ65 ἐπα ἕο οὔθ οὗὨ δ Τιὶ- 
Ὀυηρδ: ““ δὲ νὶ8 ΤῊ Π8 6886, ἰῃπηὸ 81 Υἱ8 ΥἸΥΘΓΘ, ΤΩ8Π0.8 ΓΪ τι 
ΠΟΠΓΠη6.--- απο ρα] πὶ δ]ἰδηυπιὶ γαρίδέ, οϑθῖα. πθπῖο σοῃίϊορϑί, 
ἀνᾶπὶ ΠῸ]] 8 δυΐογαῖ, βοροίοπὶ ποῖηο ἀδίογαΐ, οἰθαμι, 88], ᾿ἰβηυπὶ 
ΠΟΙ ὀνῖραῖ, ἀπποῦβ βυἃ σΟπθη 8 811. ΐ 

171 δὰ δἰ ἃ 1968 ἴο πδρίηθ ψῃθηοο Ὦγτ. Ὠοαάτιαρα σου] ανθ᾽ 
ἰοαγὴϊ τῃαΐ διασεέω δἰ! ῆ 68 “ ἴο ἴα Κα ἃ πηϑη Ὀγ [Π6 ΠΟΙ δΥ 8πα δ8 Κα, 
ἢ. [{ πιγ ἢᾶνε βοιῃθίί 68 τηθϑηΐ ὁ ἴο ΠΆΓαδ8, οἵ, 88 τ. Ὠοά- 
εἰσι άρο᾽ ρἤταβεβ ἰδ, " ἴο Ὀ]]}γ.᾽ 

5 ὦ 
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(πον ἢεϑ), οὐ ἢἤβι. (ὅδε Τῃηυσγά. 1, 188.) ἴΙη ΐ6 
ΘΔΓΪΥ ἀρ68 ἃ 50.616 γ᾽ 8 ραν, ὀψώνιον, οοῃϑ5ι6ἀ οἢϊοῆν ἴῃ 
1Π6 βιιρρὶν οἵ οοἀ δῃἋ οἴμιοσ πθοθββδᾶγιθβ. 866 (3588γ. 
Β. (ὐ8]}}. 1, 28, 1. δηὰ δίενθοῃ. οὐ Ψεροῖ. 2, 19, Ρ. 
201. Ηδηοο ἴἴ γοϊδιηθα 118 βρηϊδοδίίοη ἡ ἤΘΏ ΠΟ 6 
88 διεδοέϊέμέοι ΤῸΓ {ἴῃ 6 ΒΌΡΡΙΥ οἵἁ ἔοοά, δῃα ὀψώνιον 
(8Π16 (0 ἀεβίρηδία ἃ 801 416 Γ᾽᾿8 ράψ, ᾿ποϊυάίηρ᾽ βοῖηα 4]- 
Ἰοσγϑῆςοβ θ651469 {πΠ6 πηοῆθυ. δὅδὸο οΐϊυχ, 6, 88. Θου- 
κιδίδης δ᾽ ἔφη εἰς ὀψώνιον ἤτησε προώβολον, ΨΏΘΓΕ ἔοΓ 
Θουκιδίδης 1 σοπ͵]θοίυγτο Ὑπερίδης, ἕογ (Π6 ψογάβ ἅγα 
οί (ο Ὀ6 ἰουηὰ ἴῃ 7Ζμοψάϊαες. Ὦϊο. (455. 858, δ4. 
(ἀς πὲ} 10 0.8) : τοῖς δὲ διδομένοις ἀκρούμενοι". ΘΓα Ἐὰ- 
Ὀγίοῖυβ οὔβεγναϑ : ““ Εἰ Φοβερῆιβ βιιοϑ 6886 νοϊαϊς ἀρ- 
κουμένους τοῖς ἑαυτῶν ἐφοδίοις." [Ι (οπδιυξοηϊθυφ 
Αροβίο!!οἶϑ, 4, Θ. Ιηΐεγ πηρίοβ,. φιοσαπλ ΟὈΪ δ 0168 
το)! ο θη 4Ὁ δῦ ΕΡρίβοορο, γοίδγίιν στρατιώτης συκοφάν- 
τῆς, μὴ ἀρκουμένος τοῖς ὀψωνίοις, ἀλλὰ τοὺς πένητας δια- 
σείων. (οἴηρατα Ὦ. (488. ὅ8, 88. ΨΦοβερὶ. ἀς 1, 8. 
47, 028, 24., συνεβούλευον (861}}. τα 108) πρὸς μήδενα 
μῆτε πολεμεῖν μήτε ἁρπαγὴ λαμβάνειν τὰς χώρας, ἀλλὰ 
σκηνοῦν κατὰ τὸ πέδιον ἀρκουμένους τοῖς ἑαυτών (1 τοδὰ 
αὐτῶν) ἐφοδίοις. [τ 18 τοιῃαγκϑῦϊο, (δὶ (6 ΘΑ οΓ 
ΨΓΙΌΟΓΒ 0.86 (ἢ6 ψογὰ [ἢ {Π6 βίηρυίαγ, τἢ6 ἸΔ1ῸΣ οἤδϑῷ 
1η {π6 ρῥἰαυγαὶ ; 88 ΜῈ ἀο τυαρ68, ἰῃπουρὴ ΤΟγιλθυν τἢ6 
δἰηρσμίαν οὗ οὐγ νψογὰ ψ88 ἰῇ 86, δΔηά 15 51}}} γοίαπϑά 
ἴὴ ([ἢὴ6 Νοτί οὗ Εηρ]δηά., δ0ο τῃς6 ΕἾ. σαρο. δεε Η. 
Τοοκοβ Πινογϑίοηβ οὗ Ῥυγίον "3, Τα ἘπΙπὲ 15 1}}ι|8- 
ἰγαϊθα Ὀγ {[π6 δῦονα οἰΐβα ραββαρὲ οὗ ωο08. 46 1. 47. 

16. ἀπεκρίνατο, δἀ ἀτεββοα [Π6π. ὙΠδ ψοτγήβ προσ- 
δοκώντος τοῦ λαοῦ ΒΟΒΟΏΠΊ]16Γ δη Κυϊποοὶ ργορουπα 
Ὀγ 16 ΤΠ] ονίης ρὲ βρη οδίίου, ἕο Ημοέμαξο αφιϊά 
ἦορο απὰ ζεαν, ἰο δὲ ἐη ἀοιδὲέ απά κιποογέαϊπὲν ; ἃ εἰς" 
ΠΕ σδιοη ποῖ υηΐγεαιθηί. δὸ Αςί. 28. 6. 27, 85. 

20. προσέθηκε καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσι, 1. 6. πονηροῖς, 8(6- 

Ξ ΨοΟ]. 94. Ρ. 378, τοῦθ, πόυσανοῦ, 1 σδηηοῖ ἄστθθ ἢ ([Π6 ρ6Γ- 
5ρ' οδοίοιιβ ΕςγΥπιο]ορβὲ 'π ὨΪ8 οἰαεεϊβοαίίοπ, π ἈΙΟἢ σου]ὰ ἤδνα θα π 
ἸΏΟΓ6 τογίὰν οὗ Μτ. Ϊτογ. [666 ποὶ νηῆδῖ δβηϊγ Κορ δηὰ ΚοΥ 
οΔἢ ἢάνα ΜΠ Γοξριδη, Οδρσίαπ, τπουῤὴ οαρα 8 ΟὈν] Οὐ} ἔγοπι 
ἰμαῖ δουζοθῚ. Βυΐ ψΠῪ ποῖ ᾿Ἰπο]αὰς οαὐοσἦ, ψὮ]ΟΝ οδη (1 τἈϊη}.}) 6 
τείογγοά ἴο πὸ οἴδον οὐ βίῃ [δη (ἢ 6 ἀθονα Αηρίο-ϑδχοι υετῦ. 
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ἔογα 8οοίθνγε αὐἰαὶέ. Α 5ϊτη}]ᾶν βθηβ6 οὗ 6 ψογὰ ἢδ5 
Ὀεθη ρῥτγοάυσοά ἔτοιῃ Ῥοϊυθίιβ, ΌγῪ Βδρἢ6], δῃὰ δῪ 
Ὑ εἰδείη ἴτοπ [υςίΔη. ἀς (α]ιπηη. 17. ἐβουλήθη προσ- 
θεῖχαι καὶ τοῦτο τῇ λοιπῇ μεγαλουργίᾳ. 866 1 ϑ4π). 19, 
19. Ου νοζσ. 92, 28. ββ6 (ἢ6 ποῖθϑ οἡ Μϑα ίι. 8, 18. 
εἴ 8.4. Τα σώμα Ποῖα πηοῃιοηρδα 18 ὈΥ ἐπα δποίθης 
Τηἰογργοίοθγβ, δηἀ 4180 βοῖη6 οὔ [Π6 τηοάθσῃ Οὔ θβϑ, 88 
ἘἨοβθηπΊ. 16 Γ, ϑαρροβοιὶ ἴο αν θ6θῃ ρῥγοδυςεά ὈΥ 
Ἰρμιθηΐηρ. Βυ τἢ]5 υἱσίδίο δἷρσπ τάθη χοῦ σοηαογοά 
αἰϊοηςίνο, δηά τϊρσῃΐ σοποϊιἊδ6 {Παι οὐ δά σουχηι- 
Ὠἰςαῖοα ΘΧίγογἸΠΔΓῪ ΡἹ 5 0 «16 8118. 

23. καὶ αὐτὸς ἦν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχό- 
μενος. Τϊ5 ραββᾷρβ ἢδ5 ρίνθῃ 20 1Π{16 ἰγοῦ Ὁ ]6 ἰο τῆ 6 
(οπιηρδηίδίοτβ. ὅ66 ΟΙΓ δηὰ Κοδοῆοσ. Μοϑί οἵ 
[ἢ6 ΔηοΙ θη ΟΠ 68, 88 480 τοί 18, ϑο δ! ρου, δΔη ἃ ΟἴΠΘΓΒ, 
Γοίεσ {πὸ ρϑγίς ρ] 6 ἀρχόμενος ἴο ἦν, 80 (ἢδϊ, ἰῃ σοη)ιηο- 
(10, [ΠΟΥ ἸΏΔΥ Ὀ6 δαυϊναϊαηΐξ ἴο ““ δοψιη 10 δο, τυαδ 6η- 
ἐεγίπρ προ. Βυΐ ψῆο δνὸῖῦ ποδγὰ [ἢ δὴγ φοοὰᾶ δυ- 
{ποτ ὉΥ͂ βϑυσῖ ἃ ρῥῇγαβα 88 ἄρχεσθαι ἐτῶν τριάκοντα, [ὉΓ 
ἄρχεσθαι ἔτους τριακόστου. 

“ Νοιβίηρ, 1 {Π|ηΚ, (8ᾶγ8 (δι ρὈ611,) 18. ρῥ]δίῃηθσ 
ἔθδη {παΐ, ὈῪ πο τυ]θ οὗ βυηίάχ, σδη (ἢ6 ατθεὶς νογὰβ 
6 80 σοῃδβίγι 4 88 ἴο γίοἰά [πΠ6 56η86 ΨΏΪΟἢ ΟἿΓ (ΓΔΏ5- 
Ἰδΐογβ. ἢᾶνο ρίνθη ἴπεη. Τθοβα ΨῇΟ ἱπηδρίηα ἐπ δῇ ἢ 
80 ρἰδίῃ ἃ οα86 (6 Ενδηρειβὲ ψουἹὰ ἢανα Ἔχργθββοα 
ΠΙΠ] ΒΘ 1. 80 ΟΌΒΟΌΓΘ, 80 ΡΟΓρΡΙ οχϑά, δΔηἋ 80 πηδίυΓαϊ 
ἃ ΤΠ8ΠΠΟΓ, πᾶνα ἃ ὨΟΓΙΟΏ νοτῪ αἰθδγοηΐ τότ τΐη6, οὗ 
τῃ6 5πἸρΡ ον οὗ βῖγ]α οπηρίογοα ὈΥ {Π686 νυ 6 ΓΒ. 
Ἐα5814685, δοιη6 (ὙΠ 1ς8 ἢδν6 0 81}ν γοηδτκοα (ἢ ἸΠΘΓΘ 
8 Δ ἸΠΟΟΏΠΡΤΌΪΥ ἴῃ βΑΥηρ, 1 ΔῺΥ ἰδησυδᾶρθ, ἃ Ἰη8Δη 
δόραη ἐο δὲ αδοιμέ ϑις ἢ δὴ δρεὲ. ἤθη ΨῈ 88γ, ἃ [Ἴδη 
5 Δροιΐ 80. ἢ δὴ ρα, ἷῪ ἃγΓ6 δἰψδὺβ υηδογδίοοά ἰο 
ἀεποίο, (παι ψ6 σδηηοί 88 ψΠΘΙΠΟΓ ἰζ Ὀ6 ΘΧΔΟΙΪΥ 80, 
ΟΓ 8 ἰ|ὶ6 ποσγθ, ογσ ἃ [Π{|6 1658; δυΐ {Π18 ψ|}} ἤσνοὺ 
βΒ} 10 (ῃ6 οχργοβϑίοη, δοραπ ἐο δε, ΜὨ ΟΝ δάἀπηϊ8 ἢο 
βϑισἢ ἰατΔ46. Το σοιῃθίηθ, 1 [ἢ]18 ΠΠΔΉΏΘΙΓ, 4 ἀοῆ.- 
ηἰΐα ψΊ ἢ δὴ ἱπάἀθῆηϊϊα ἴθγηι, σοηίοι 8 {Π 6 τηρδηίΐηρ, 
δηα ἰθαν 68 [6 γϑδάθὺ βη ΓΟ ΪΥ δὲ ἃ 188. 

Οὐδμογβ (8 Κ6 (6 ἀρχόμενος ἴο’ Ὀ6 τεἀυηάδηϊ, 85 ἴῃ 
ψΕΓ. 8. δηά ἴῃ ΠΏΔῺΥ ΟΠΘΓΡ ῥΪδορθ8; 8Πη2 {Π6Υ ἰγβηβἰδίθ, 
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“ ογαί «6888 ΟἸΓΟΙΓΟΙ {τρί ηΐα ΔΠη05 Ὠδίι5." (ὐδδαι- 
Βόη 1688 ἐρχόμενος, Ν᾽ ἢΙΟἢ σΟΠ]ΘΟΠΓ6 15 ΠΟΘ ΥΘΓ ςΌΠ- 
βτιηθά ὈΥ πὸ ΜΆ5, Ὑπὸ δἰ εγδί!οη8 δηα οοηπλεοίμν 85 
μαζαγάθα, ᾶγὲ ποῖ Νοσίῃ πιθπιιοηϊπρ. Οἰδεῖδ ἀμδίῃ, 
ἔοττα ἼΠ6 [Ὁ] ονϊηρ σοπϑέγαοιίοη : ἦν ασεὶ ἐττῶν τριᾷἄ- 
κῦντα, ἀρχόμεος ὧν, αἷς ἐνομίϑετο, ὑὸς κ. τ. Δ. ἠδ τῦᾶσ 
αδομὲ ἐξίγέν ψεαγο οἷά, τοῦθ ἦθ εβαπ ἐο ἐρασὴ ρμμῦὖ- 
ἰοίν, ας ἐξ τοι ἐποη ἐϑιαΐί, δεϊησ ἐῆθ δ8οη, ὅς. Ταικὸ 
(βαν {π6ν,} πθηπεοποα ἐῃ6 ἄσε, ἰο βῆον (ἢ 6888 416 
ποῖ ἴοο Θδυν δηογ προη {(Π8 δπησίίοη οὗ Ρ0}16 ἰδ88- 
σἤογ, δηά ἰδ, Δοσογάϊπε ἴο συϑίοπιμ, μ6 ἀἰα ηοΐ ἐΠίοςΣ 
Ὁροΐ {15 οἵοις Ὀεοίΐοτα ἢ {π᾿ γυο ἢ γόατ. δυςῆ 1η- 
ἀθ664, νγ»ὰ58 {Π6 ἀρ δ᾽ ψῃ] σὴ [ἢ6 1 ν}ῖ65 ψοτο δαἀπι6α 
ἴο {πε} Ὁ τηϊηϊϑίγαιίοη. ὅθε {6 ΒδΌὈΙηΐσΔ] οἰζδι!οη3 
'ἴπ ᾿ῬΝΨειϊϑίδίη. Βυΐ {18 Ἰηϊογργθίδι οῃ 18 νϑσὺ φεῖ- 
ΡΪοχΘά, δηά ποῖ ἀργθθᾶθὶθ ο {6 τι} ]65 οἵ ἱερ: πγαίθ 
οοπδίσυσίίοη. ΝΕΙΓΠΘΓ ὁαη 1{ δα ρτγονθὰ ἰδὲ (8 
7ου βῆ Ρῥγορῃοίβ δηή Ὠοοίονβ ἀ14 ηοΐ θηΐίογ ὕροῇ 
{πησὶν οὔϊοα δοίονο {Ππδὶ ἀρό, ΠῸΡ [Βδῖ «6818 τηὶρῇς ἢοΐ 
Πᾶνα οηἰογρα προη 1{ Ὀοίογθ' "8 {π᾿ γ ]θἢ γρασ. Βς- 
51469, 1 Ψψομα 8 ἤᾶνα Ὀ6ρη, ποΐ ἐνομίδετο, Ὀυΐ “νο- 
μίϑεται, ΟΥ̓ νενόμισται. ᾿'Γἢ15 Ὀοίηρ (Π6 ολ86, [ πηιχϑὲ 
δοςρήδ ἴο {ῃ8 αὐαρ νὰ οΥ̓ {πο88 ἱπιογργαίοσβ οἰξθα ῃ 
Ὗ01Ε δὰ Κοβϑοποῦ; παιδὶν, ϑδοῆτηα, Ατγηαί, βίδσγοῖκ, 
Κρυσῦρη, Οτοίυβ, 6 ΟἼργο, Ταγήμοσ, Αἰδογ, 
Ἅ01}1π, ΜοΙΔθηἢδιογ, τὰ βανριαὶ οἴθογε ; ἰ0 ψἢοίη 
ΤΥ ὃ6 δήἤάεά, Ψυ8ῖ. Μαγίγεν, Οτροθη, ΕΛ ΙΒ15, 
1,δληρ, Ηδαπγχάη; ὅοπα]Ζ, Ἀοβοητη. ΟΠ ΘΌΒηΘΣ, ατιρό- 

᾿Βδοῇ, Βοννθγ, πὰ )οδάγιάρο, ψ]ο {π8 ἸΒίεσργοί: 
“ς 7688 νγὰ8 δδοιιξ (ΠΙΥΓΥ̓ γρθᾶτγϑ οἷά στῆδη ἢ θοβδη ἰὼ 
1686." δ 4180 1ῃ οὔ γ ρίδοθβ, ψ65118 ἐδ βα᾽ὰ ἴο Ββᾶνὰ 
σομηπηθηςθα ἢ 5 ΟΙἾσα ἔγοιῃ ἢ15 Ὀδρίϊϑπι. ὥρα Ααΐϑὶ, 
22. 10, 8572. Τῆαο ψοτγά ἀρχὴ Ρϊ 5: 0]}γ, ὈσσΘΌΓΕ φοῦ- 
σργηίηρ {Π 6 Ὀοριππίηρς οἵ (ἢ γίββ τηϊηϊβίγυ, ᾿ή Ζοῇ.. 
15, 7). ΤΊνογα 15 δὴ 61}|ρ518 οὗ διδάσκειν, 48 ἴῃ 1 χυῖςθ 
28, ὅ. Ἡραιϊηδῃ Π85 οἰϊοά ἔγτοτῃ 1)10ρ. [46 Ὁ. ἃ ρμάβπδρο 
Πογο ἄρδασθαι 15 5|π|||Γ]Ὺ ιι886ἀ οὗ ὑπ σοτηύτεβοδ- 
τηρηΐ οἵ οἰῆςο. 'Ὡσεὶ, πκΚὸ τ1η6 Ηδ6)ν. 5, 81:6 1ῆ68 ἀαδομέ. 
Βαΐ {Π|| νΘΥν ι.56 οὐ {86 δάνοι ρίδιηὶν ἰδάαπος, (Βα 
ποζἠϊπσ σον ἑαΐη στ ὉὈ8 ἐδῆπεη, γοϑροοιίης ἐδ6 886 οὗ 
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ΟἸὨιγίβὲ δὲ ἷβ δαρέϊδηη, ἀπαὰ σομιπιθησοίηθης οὗ .ἢ]8 
τηϊηϊβίσυ. Εδησα 18 15 Ὡο 'νοηάδγ (Πδὲ (ἢ6 σΟΠ]ΘοἴμΓ68 
οἵ σοιμππραίαίοῦβ βΒῃου ἃ Ὀ6 8ο νϑῆίουβ. 866 Υ οἱ, 
Κοεοῆδε δὰ ρίμετα. θὲ Ὥϊεου; Βοηροὶ δηὰ ΒΕ οβθῆτῃ. 
ἅζε οὗ οριπὔοῃ {μαι ἐδ ὨϊΓ(16 1} γᾶν 18 τὸ ὃ8 υὑῃ- 
ἀετοίοοα, πουρῇ ὁπ οὐ {γῸὺ τηοηΐἢ8β Ὀ6. ὙΔΌΪρ. 
ΑἸ] δά 1.δγάηογ σοηίοπά {παι ΟἸ σὲ 88 ἰὴ Π18 
{Ἀγ γ-βοοοηά, οὐ {πὲ γίγ- γα γρᾶγ. Ψοροὶ {π|ηἸκ. 
{π8ὶ ἰὲ νψὰβ {86 {δισίγοῆιθι γθαγ, Μαοκηίΐρῃς δηᾶ 
ῬαυΪυΒ, {86 τὨϊγένοὨἰγά. Τὸ τἢ6 αθόονο ἸὨ δγργοίδι οη 
δὐορίοα ὃγ Κυϊηοσὶ, δα ἕο ψἤοῦ 1 41 ᾿Ἰπαἀ οὐ δα ἴον 
ΘΔ (ἢ6 ψῇοϊα ΟΥἮὈὨ Ἃ4{πῸὸ ἄρον ἰηδί(θ, 19 ηιιϑῖ 
ἐνῶ ΑΗ βίησα 1 δοποθὶνθ {π0 (18 ἜΧροβιοῃ ἰηνοῖνεβ 
ἐἢθ 2ειυδεὲ αἰομέέϊος, ἰπουρἢ 1 σαπηοῦ μαὶρ σοπϑίαθγ- 
ἱῃρσ {π6 οἰῤροὶδ ἃ5 βοιηϑν δῖ Παγθἢ, ὩΟΓ ἄτα (Π6 δχϑιη- 
ΡΪ65 εἰίε, φυΐία. ἀρροεῖξε ’. [ὉΓ Ἰηβδίβηπσε, ἰπ ῃδὶ οὗἁ 
ἴκα, διδάσκων πη λθα 616 }]}γ ρκθοθάδε, (αηὰ ὑροῦ ἐῃΦ 
ἀν ῃοἷ]ς, (Πδι ραββα 8 ὈΘ6ῈΓΒ αυ116 ἃ ἀϊδταπί σσηβίσιο» 
δἷοῃ,) “1. ἀοσΒβ βθοῖῃ ἤδγβῇ (βϑαγα Οφρθε}},} {δαΐ 
Ὦδγο {ποῖ ἰβΒ 0 τηρηίϊοι οἱ, ΟΥ. αν θῇ δ] } δ] οῃ ἴο 
ΒΔΙΠΙΒΕΡΥ.᾽᾽ ΤῸ τη6, ἰ σοηΐεδβ, [ἢ18 βθπίθησδ ΔρΡρθΑΓΒ 
ΘχίΓοαχεὶν 8] οἰ πίθα δηἋ Βαγθὶ), ἃπα τοι ἢ ἰηΐεγίοὲ ἴο 
ἐδι6 υδι18] δέγ]ς οὗ οὔν Βνδηρο δί. 1 οδῃηηοί Π6]Ρ Βιίβ:- 
μβϑοεϊηρ βοπιδ σοσσροη : Ὀυξ ἴῃ βδστοα ογιοἶβη), 1 
μῶν [π|||16 τοδησοβ οὔ σοπ]θαίαΓΆ] ὀπιθῃἀαίίοῃ. ΤΠ 6ο- 
ΟΠ Δη8 Ὠγϑὲ ναὶ ἔογ. [γίθοΥ οοἸ]δἰίοπΒ οὗ Μδ5. δῃᾷ 
ιν Ἰέσῃι ψὈΙσΘΒ τἂν θ6 βέγαοἶς ουΐ, Ὀγ (Π6 ἀπίρθποε 
8η6 δγυάμίου οὗ δυδοσοάϊηρ σεαπδιδίοηδ οὗἁ ρῥ[]οΐο.- 
βἰδβίβ. ἣν τῶ τ τ 
98, ὧν (ἐφ 'νομίϑετο) υἱὸς Ἰωσὴφ. ἘΚδΔΡΙρ]ε5 οὗ ἰΠἱς 

8586 Οὗ »ομίϑεσθαι, τὸ ργοάμποεοα Ὀγ ἮΝ εἰβέσίῃ, ἔτοαι 
νδτίουϑ. ατεθῖκ δυΐπστθ. Ηδ τπθη δυ θ᾽] 5 (Π6 [Ὁ] Πονν» 
βερ΄ ΟὈδοιυδείοηθ, οῇ {πῸ ἱπίγίσαϊο πφαοβίϊοῦ ἱπνοίνοα 
ἰ {π6 οσπιραιταίν ρεπθαϊορίοβ οὗ Μαίπον δηα 
ἔκο. “ Μδην 1 ορσθῖουβ, ἰῃ ΟΓΩΘΙ ἐσ ΓΘΟσΠΟ 116 
(86 ἀσοσυμῖδ οὗ [κε δῃά Μαείίεν, {πἰπκ (παι ἦδγα 
ἐῃς ἤποαμο οὐ ἥπνῳ ἰ5 ἀοία! θα, νῆσεο ϑίμοΣ ννδν 
ἘΠ᾿, πᾷ ὥμογ ἱπέογργϑι (πὸ δυιἐοΐε τοῦ, οτος δρθη»ἐ- 
ἐπευ, 1Ε τὰ Ὀθ τρίθγγεα ἐο ψαβορῇ. οΥ, ἀσεοειαπέ, 11 (ὁ 
δοβιιδ. ᾿ Βυὶ (δόξα ἰΒ Ἥα τοαξον ΨΉΥ, 18. {η6 88:0 
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σοηθδίομρίοαὶ βογίθβ, νῃθγο 1 δευεπέν.Πυ6 ἐΐπιος ἀΘὨ ΟΕ 68 
δοπ, ἴἴ βηου]ά, ἔογ οποο, τθοθάβ ἴτοηι (ῃδί βι3η18ῆ0Α- 
(ἴοη. [Ε1μΚα δα ἱπίθηήοα {ἢ18, ἢ6 νουϊὰ ἢδνα 
ὙΓΪ ΙΒ ΠΠΟΓΘ ΟΧρ οἰ γ, ὧν ὑὸς Μαρίας τῆς Ἡλὶ. 
Βεβίά685 (ποῖ ἴο γεαροαΐ ψῆδί νγαὰβ Ὀβίογε ορβογσνθα οἱἷἱ 
Μαίίπον, τπαἱ (Π6 76 ̓ ν8 ραϊ ηο δἰἰθηίίοη, ᾿η σοηθδῖο- 
σ᾽ε8, ἰο {Π6 τηοΐῃ6γ,) βίησθ Ζοβθρῇ, ψῇο πδὰα δαορίϑα 
68:18, ψ)848 σογίδι γ ἀεβοθηἀθα ἔγτοπι 1[Π6 ἴδεν οὗ 
Ἠαν!ά, 1 ννγὰ8 ποῖ κεὶν ἐμαὶ [ὰκὲ ψουϊαὰ ρ888 ΟΥῸΎ 
16 ᾿Ιδαρα οὐ {6  αέλεν᾽ς 546, νοῦ ψγ88 (Π6 πιογε 
δοπομγαδίέο, τὸ ἀοίδι! (Πα οἡ ἐπα τιοέλογ5 58:46. Τα 
᾿ταλ! 64 ρίδη οὗ [18 ψγογκ, Ψ1} ποῖ ρϑγπηξ 6 ἴο ΘΟ 
ΓΟγΓΓΠοΣ ᾿ῃο {Ππ|| ἀϊβουβϑίοη οἵ {ἢ}18 1 (ΘΓ 806 4ι168- 
κἴοη, ννῃϊοἢ 15 (6 1688 ὨΘΟΘβΒΑΓΥ, βίης [ἢ6 γοδάδγ ψ]}} 
βηά 1( ἀΠΠρσΘ πεν, {ποῖ 58 8 Δ οᾺ ΓΙ Υ, ἰγοαῖθα ὃν Μν. 
ΕἸβιογ. 1 τηυϑὲ ἔγθοῦ οὔβογνο, τὶ Ὑ οἰβίφίη 
αυοίθ8 βανϑγαὶ Ὄχϑιηρ]6θβ οἵ βρεηθδίορίθ, ἀδίδι δὰ ἴῃ ἃ 
ΤΩΔΏΠΟΘΓ 5:Π}}|8Γ (ο (δὲ οὗ οὐῦ Ενδηρο  βί, ἔίγοη Ηθγο- 
ἄοϊ. 4, 1567. 7, 204. 8, 181. Ῥῃίεροηῃ. Ττγαἢ δὴ ἐδ 
ΟἸγηρι8. ὅ.ῇοὶ. οἡ Ριηάδγ. ΟἸγρ. 18, 88. ΖΕ] δη. 
Ν. Α. 19, 81. Τλῦδη. Οε. 10. Ρ. 829. Β. διοῖ. 720]. 6. 

88. τοῦ ᾿Αδὰμ, τοῦ Θεοῦ. γιγ. Ἄξη. 6, 193. 
Ουϊά Τίιοβοα, τᾶρσηυπὶ αυϊὰ τηθηγογε Αἰοίάθη 9 οἱ 
τη θη δ ὅονε βυμηπιο. Ον!ά. Μείδῃι. 4, 638. 
ὅδι ρίοτγία ἰδηρὶ (6 σϑηθγ8 Τηλρηϊ, σΘῃΘγ 8 ἢ]: Ζ0- 
Ὀἰΐοσ δυσίοσ. 866 Καὶ. Εἴδος. 4, ὅ60. [ὲ 15 ἰο θ6 οὉ- 
δοινοά, {Πδὲ {δοιρὶὶ Μϑίίον, τσεπρ ἴον (ἢ6 926 ψ8, 
Βεαά τοίοεσϑα {86 οὔκίη οὗ (ἢ γίϑὲ ἰο Δργδηδω, [Κ6 
[148 ἰγοβα 1{ Ἶτο Αάδη,, {πΠ6 διιῖῃοῦ οὐ {πΠ6 Ὠυπηδη 
Ταῦ, ἴῃ ογήδγ (ο βἰσηιμν {παῖ Ψ96808 15 (6 ϑανίουγ οὗὅ 
(86 νοι], δηὰ νὰβ δγουμῆς τηΐο ἰΐ ἔογ ἐμ6 σοιληοι 
ψοϊίδσγο οὐ ἰπ6 ἢυμηδη γᾶοθ, δηὰ ψῇρηῃ ἢ6 ς415 Αἀβδίη 
{Π6 βοὴ οἵ (οί, 6 8: .5η1Π68 (δ΄ (γίϑέ, θογῃ οἵ ἃ νἱγ- 
σίη, 15 (6 δοσοπα Αάβι, δηά (δὲ [118 ογἰρίη ὈΥῪ {116 
Ἡοὶν ΟἷἸποβὲ 18 ποῖ 1685 (ἢ6 8οΪ6 ψόγκ οἵ Ὠϊνίηθ 
Ρονψογ, ἰδ νὰ8 ἰπδΐ οὗ Αάδπ). 850 ἢ] 1. Ρ. 88. 
τοιοῦτος μὲν ὁ πρώτος ἄνθρωπος κατὰ τε σώμα καὶ ψυχὴν 
γεγενῆσθαι μοι δοκεῖ, τοῦς τε γῦν ὄντας, καὶ τοὺς πρὸ ἡμῶν 
διενεγκῶὼν ἅπαντας. ἫἩ μὲν γὰρ ἡμετέρα γένεσις ἐξ, ἀν- 
θρώπ᾽ ων, τὸν δὲ θεὸς ἐδημιούργησεν" ἐφ᾽ ὅσον δὲ κρείττων 
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ὁ- ποιῶν, ἐπὶ τοσοῦτο καὶ τὸ γενόμενον ἄμεινον' ΔΑ 9, 440, 
16. Ναςοδιηδηῖϊθβ οἡ ὕϑθηῃ. 6, 2. ΜΙὮΝ νἀ οίυγ ΔάδΔ- 
τηὰπὶ οἴ ὈΧΟΓΘΠῚ 6}}}8 νΟΟΔΣῚ ΕἾΙ108 1)6ῖ, χυϊα ᾿πηπηθάς- 
δἱὰ Γπδγυαηΐ οριιϑ πιδηιπὶ 6}0.8. εἴ ΤΘατῃ 5010Π|, ὩΟΏ 
δἰίαπ) Ραίγθηι,, δρῃοόονοσαηῖ. (δ) εἴ.) 

ΓΗΑΡ. ΙΝ. 

ΨΈΚΒΕ]. ἐν τῷ πνεύματι. 80 Μεαίίῃ. 4. 1. ὑπο τοῦ 
πνεύματος. ΖΕ δοςγὶ. Αρ. 1260. οὕτως ἀπαλλάσσουσιν 
ἐν θεών κρίσει. 

4. ἡμέρας τεσσαράκοντα πειραξόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 
ΤΠ686 ψογβ β66 1 ἰ0 σοθσθγα ψι ἢ πειραϑόμενος, δηά 
ΘΧΡΓΘΒ8 (ἢδί Ψ65115 Ψ88 ἰδιηρίοδα ἴον (Π 6 βρᾶςο οὗ ΤΟΓῪ 
ἄδγβ. Μαίμον, ούανοσγ, ρἴδοθβ (18 ἰθιηρίδιοη δἱ 
(Π6 εαρὶγαέξϊοη οὗ ΤΟΓΌΥ ἀἄδγνβΒ. Υεῖ [κκοβ παγγαίίο 
15 ποῖ γτορυρηδηΐ ἴο (Πδι οὗ Μεαίίηεν δῃὰ Μδγκ, ΠΟΓ 
ἀοαϑ8 Βα 88Υ {Ππ8ΐ 6808 ν885 ἰοπηρίθα [ῸΓ ἔὈΓΥ ἀδνβ ἐπ 
ϑιιοο 580; (866 ἃ ΒΙ1111ΔΓ ρά558 06 ἰῃ 1 ὅδ). 17, 16.) 
Βυΐ οἷν {πα «Ζ6811.9, πὴ [Π6 ΤΌΤ ἀδγβ, 88 ὁχ- 
Ροββὰ ἰο νδγίοιιβ ἰθιρίϑ 08 06814685 {Π|086 ἴα  ναγὰβ 
τηθης πο. Αῃ οὔρϑογνδίίοη ρθουαῦ ἰο [μΚ6. 
(Κυϊπ.) 
. ὃ, Τ686 ἰοιηρίΔ[ 008 ἃγο, ΌΥ Μείίπον, ρἰδοθά ἴῃ 8 
ἀϊδγθηξ ογάθγ: [ὉΓ ᾿ΏΙΟἢ νΔΓΙΟῸΒ ΓΟΔΒΟΏΒ ἢανα θθθῃ 
ϑϑσηοα. Βοθθηπ. 8ΒΟ 68 (Π6 ναγίδιίοη ἰοὸ {ῃ6 
Ἐνδηροι 5.8 Ὠανίηρσ ἀγάνγῃ θῖν η ογδίϊοη Ττοΐη 
ἐϊθδεθηί βοῦγεθϑ. Μαίζπον (ἢ6 {81}Κ8,) ταῖρι τα 
Ποαγά {π6 Πιβίογυ ἔγοπι ἔῃ τηουϊῃ οἵ (Γῇ γχίβί, ψῃο,. πὸ 
ἀουδέ, οἴδη παγγδαιϑα 1. Βυῖ 1μκ6, ψῆο ν 88 Βοί (ἢ 6 
σοπιρδηίοη οἵ (Ὠγῖϑὲ, ἀδγινθα [18 ᾿ηἰογηήδιίοη ἔγοπι 
16 Αροϑβί1689, δῃὰ οἵποὺ (Γ δ ηἀ8 οἵ ουν [οτα : οἵ ἴσοι 
οὐπιπιοπέαγιξ οἵ πιοπιογαπάα οὗ ἴῃ 1 οὗ 768ι.5, τ εῖζ- 
ἴθ ἰῃ ϑυγίδο. Ὑδογοίοτα 11 πῖρηϊ Θαϑιν ΠάρρΡθῃ, 
ται Κα ψου]Ἱά ρὰΐ {Πδι οἰγουιπηδίδηςσο 1η (ἢ6 βοοοηὰ 
γο ΜΉ Οἢ ψγ88 ΤΠ1γὰ. δισῇ τηϊησΐςθ ἀἰβογαρϑῆςθϑ, 
οσανογ, Μ11} ηοΐ ΟἸδΠα, Δ σδηϊα τοδάθσ. ἴη {88 

μεθν ἢ ρυϊ, {(Π6 τηδίίοῦ 566 π|8 ἴο 6 νΙενεα ᾿γ Κυ:- 
Π0ΕΪ. 

-: 
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" . Οχ πἴ6 νοτθο, Ἡ δἰβέοϊη σθφογνϑβ : ““ Μαιἤ δεν 
60 ογάΐϊῃθ ἰθηϊδίίοηθ8 τοοθηβοῖ, 400 ἰῇ νι(ἃ πιωπγαηᾶ 
6688 θκοϊρὶυπῦ, ᾿υνθῃ68 δβοἰ οἰϊδὶ νοϊρίαβ, νίγο5. ρίο- 
Τα, 5888 ῬΘΟΌΠΙΔ : δ [Δ1688 Θ1Π| ΓΟ Π δ πηι (θη, υἱ 
ΒΙΕΥΊΟΙ ἰοηΐβ10 βρᾳαογείυς ἰανίογθηῃ ; τη0{| δηϊ αυὶ 
Δῖη6 1 ἰοἰθγδηΐ, ραιιρογίδίθπι ἔθυσα ποη ροβϑιυηί, οἵ 
αὺϊ ραυρογίδίοπι ἰοἰογαπί, σοηϊθιηρίιπ ἔΈΓΓΘ ὨοΏ Ρο8- 
βϑυη:," Βυΐ {Π18, ΠοΥΘΝΕΣ ἱπροηίοιυϑ, 15 βοιηθνἠδί 
ἔληοῖξι], ΝΣ 

ὅ. ἐν ἀτιγμῇ χρόνου. Τλ8 ρἤγαβο, δπα τΠ6 1,δ(ίη 
ἐεπιρογῖσ, ΔΓ6 Ὀγ  εἰβϑίοίπῃ σορίουδὶγ 1{1ι|8-. 

ἰταίθα ψ ἢ Θχϑιρ]68. 1 δαὰ Ρῃι)οβίγ. Υ. ϑδορᾷ. 11, 
45. ἐν στιγμῇ χαιροῦ. Ῥτοοορ. ἀθ ΖΞ" ΠΕ, 28, 14. αἷς 
οὐδὲ χρόνου στιγμὴν ἀνθέξουσι. Ῥοτρῇγτ. 8ρ. δίοῦ. Ε-ς: 
Ρῃγ. 1, 886. κατὰ στιγμὴν τοῦ χρόνου ἐναλλαττομένα. 

14. ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύμαφψος, Ὁ ἴπ6 Ιηἤυδηςα 
δη Πηρυΐδ6 οἵἉ (ἢ6 δριγι. 

16. ΓΘ παιίδίίοη ἤογα ἰδογιθά, ἰδαοῇοβ ἦἄδεδ ἐὲ 
ἤαΡΡοηρα, {πι 6808 ῆχεαά ἢΠἰΒ ἀροὰθ δἱ (δρογηδααι. 
(Κυιη.) 
- 160. καὶ ἀνέστη ἀναγνώναι. Εον ἴἴ ννὰβ ἃ τασεϊνοά 
ουδβίοπῃ, {μδι {Π6 τϑδάϊηρ οὗ (ῃ6 δογίρίασθβ δῃουα δ4 
ἀρδήοννο (Π6 τι δῖ Ὁ δηα ἴῃ 6 Ρεσρὶε δέαηαΐνᾳ. 846 
ἱσμτοοί δηὰ ὕεῖβ. δηὰ 880 1 Γ. ἀ6 ὅγῃαρ. Ρ. 188, 

Νοὺὶ ὉΠ]Κ ν᾿ γ6 {ες Βοοίκβ οὗὁἩ Μοββδ γεβὰ ἴῃ τῆϑ δγῆδ- 
Βορυθ οὐ ἰδ ϑδαθθαίῃ, αὶ 4180 {πο8β6 οὗ ἐῃῇθ ρῖὺ- 
ῃρί5, ΤΠ6 ἢνο᾽ ΒοΟΙ8 οἵ Μοδβεβ Ὅθγο βοὸ ἠϊειγιδυεεὰ 
ὉΓ ϑαδθδιίι τοδαίηρ, {πᾶὶ 6 ψΒοῖ6 πιϊρε 6 ρσπε 
(Ὠσουρῇ ἴῃ {{|6ὸ σουξδὲ οἵ (Π6 γϑαγσ. Βυῖ το {π6 τοϑα- 
Ἱηρ οὐ 1πΠ6 οοῖδ οΥ᾽ ἥοδον, 'τᾶ8 αἴταγϑ βά)ο "6 α ξοτὴδ 
δ ἢ βεοίίοη οΥὨἁ ἰῃ6 γορἠεσίς 85. Βῃομ ! ἃ βΒθδηὶ ἰο αν 
8 Δπη!ν ἴῃ 500] ες ἢ της Μοβαὶς ροτγίσῃ οὗ ϑυτὶρ- 
[ὈΓΘ6. ΠΘΊΠΘΡ «6818 σϑαᾶ {πὸ βασίίοῃ ργϑβοηίθά 
ἔτοιῃ {ῃ8 Ρτγορποςοΐοε οὗ δναϊαΐ, οΥ δοπηα οἵπον ροειίσῃ, 
οδθηος δ6 ἀείοειηϊποά : θὰ ἴἢ6 ἰαίίθσ Βδοπὶβ (Π0 
ἴξονθ βγοῦϑ 6 ορπίσῃ. Εὸσς 'ψ6 τοδά {παῖ (ἢ ὑχέρέτην 
αἰδεβα (μ6 νοϊαπιθ ἴο «6509, 5{Ὶ}} το θά υρ ε Ὀὰς ἐπα 
ἄεσαβ ἰπι86] ἢ, μηγο σι {Π8 νοϊαπης {{π|ι5 γϑασῃ δα το 
δ), ἀν [Πθ ἔδϑαμ β68δη)8 (0 ἰἰᾶνα. θη βοϊβρίο ὃν 
δόδϑυ8, βίησε 1 Θχοϊ(6α 82ηὴ υηυβιι8] ἄορτεα οὗ δἰϊϑηξίϑῃ 
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(ον ΡὯ5 186 τοαάθσ. [{ οϑδηηρέ, ᾿νονοσ, ὕὰὲ πῇ 
οοἴίαϊπίγ ἀδίογη δα ἔτοιῃ θηςθ, (1 ρεεβογὶρεα.ρὸν- 
ἘΙΩΠ8 οὗ εἰ ῬΓΟΡΠΘΙ8 ἡ γα Β6η γρδᾶ .ἱαὶ ϑϑδιῃβεϊιαὶ 
ἔδοῦβ σθο ρης Ὀ6 Θμἀπ84 ΜΠ δὴγ ἰδατοίηρ (νδαΐ- 
ανδε ὐθι Ὠ6 {δ ὶγ ροπα!]ο0η,}) ἈΡΤΘ σα! δα. ρρη ὃν 
(6 Μαβίον αὔτὴρ δυαρβοσμηο, δηᾷ γραηϊιθαίεα τἢ0 σε 
ἃ Ροτγίϊοη οὗ δογιρίυγθ. [10 15 ργοῦφοϊς ἐβδί .6βι8, δὲ 
(μὲ ΝΘΙΓῪ {{π|6 οἵ ΓΙΒ109;, δός μεγηιϑείοη οὗ (Π6 Β ]οῦ; 
οἵ τη6 ϑγπαρορυθ, ἴο γεαά δι οαρόμηα, ἃ Τϑαιθϑὲ 
γ δΙοἢ, σοπβιαδγιηρ [Π6 Θχίθηϑινο τορυϊδεοι οὗ (6908, 
σου ἢ6 ΓΔ ρσταηϊοά. (Κυϊ.) Τῆι οἰμαγνώμαι 
Ὑ01}} ἀδποίθ ἤοὲ οηΐν ργηεἶθρογο Ὠνὶ ἑπέογργείαγι. 8.0 
ῬΏ1ο (οἰ64 ὈΥ Βαβαῃμλ.) βρϑαϊκίην οὗ {Ππ6 συβέθῃῃ οὗ 
(86 96 18} ΞΥΠΑΡΌΡΙΕΘ : ὑμὲν βίβλου ἀνωγινωφκει λομ 
βὼν, ἕτερος δὲ τῴν ἐμπεὶρατάτων, ὅσα μὴ γνώριμα 
κταρελθών ἀναγινώσκει. ᾿ 

17. βιβλίον. Τμοβ6 βιβλία οὗ ἴῃς Ηοῦγονβ, τ δγὸ 
το 8 λδίθηθα ἴο ἔννο ἰδ ἢ ὙΠ πη ]68, ον Βοϊἀϊηρ 
νοἢ 1 ἢ18 μδηᾷ, [86 τοδοσ οουϊὰ γοἱἱ οσ τπτο]] ἢ 6 
ῬοΟΪΚ δὲ 118 ρ]θᾶϑῃγθ, ὅ8εε Ηδιππιοπά δηὲ οἱ ἢ, 

18. ἔχρισε με εὐὰγγελίδεαθω. ΤΠπα νοτγὰ ἔχρισέ, 
ἄοοϑ8 μοί ἀδῃοίθ Βο τηυοἢ (Π8 ρἱ οὗ {π6 δ μαθὴν 885 1.6 
ἑη)ωποξωηι αμηα5. ΓΠ6 Η6Ρ. ΠΏ, βι "65 μοΐ οῃ] 
το Ὀ8 σποῤπέεα, Ὠιΐ αἰβο ἴω ἢ6 ̓ ῃδροταίοα, ἑἰηἰγοἀυορά 
ἰηΐρ Δ} οἵδορ ; Ὑῖς, 10 διίπϑος ρμοεβοηδ, δα ἐἰ 68, 
Ρτορἢοῖϑ, ργιθϑίϑ, δίς. γγὰβ αἰ θγ8 Ἤσοηΐοσγο Ὀγ ὑπο- 
[1ηη. ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ἘΥΡΕ ᾿ ΝΞ 

18. δυΓΘΠΏ3Ιη8, Υ Γηρα αηΠ ΟἸοβθδσΐ ρΡοϊῃί. ἐκ᾽ 
ἐμὲ οὐ ἕνεκεν, ἐλογοίογε ἧς ἠαέλ ἀρροϊπέεράα, ΤΉΘη Ὀγ 
“ταύχρονα τη Ὁ6 υηῤρτιθίοοῦ μβιβοῦβ οὗ (16 ἔόιυ9 8 
τη, 88 ορραϑρά ἴο (Π6 σιασπαίες,.  ΥΝΝ 

18. ἰάτααθαι τοὺς φυντετριμμέναυς. ΤὴΘ ψοτά 'συν- 
τρίθεσθαι 18. ῬΓΟΡΘΟΙΥ 864 οὗὨ ὈγΟκΚΘη 5}}}}8, οἵγ -ἔγδο- 
{πτ6.8πη64 σοηίιϑίοῃ οἵἉ ̓ π|08 ; υυἱ ΒΕΓ τροιρἢογ σα  ν 
Οὐ πιοιίβ! ΒΟΙΤΟΝ δηἀ δηριυΐβῃ. δὸ ἮΝ οἰδιϑίῃ ςοἰίββ 
ον. Ρ. 1180. συντριβεὶς τῇ διανοίᾳ καὶ δυσελπίσωϑ. 
ΡΙυ!. Ρ. 288. Ε. τὸ δὲ τιμολέοντος πάθας οὕτω κακέκλασε 
καὶ συνέτριψεν αὐταῦ τὴν διανοίαν' δῃὰ Κυρκο, ΡΙυϊ, 
47, μὴ συντρίβεσθαι μιρδὰ ἀθύμειμ, ᾿Αποστέλλειν. ἐν 
ἀφέςει, ἰΒ νυΐ ἔογ εἰς ἄφεσιν, αἀϊπιϊέξογο ἴῃ ἰἐδογἐαέθηι, ἰοὶ 
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βο ἴοθΘ. Ἡρδγυοῖ. ἄφεσις, ἀπολύσις. ἜΠΘη τεθραυσ- 
μένους, βρη 65 ορργεδϑεά. 8ὃο Ὠδυϊ. 328, 88. ἔσῃ 
ἀδικούμενος καὶ τεθραυσμένος. Τἢδθ νοτγὰ 18 ϑοπιε ψἢδέ 
ΤΆΓΟ 1 ἃ ποι ρ ποτίσαι 86η86; γοὶ ᾿ εἰβίθϊῃ βυρρ}}68 
ΘΧδΠρΪ68; 88 Ἡογοὐοί, 8, 2, 4. θραῦσαι τὴν ἐλείδα. 
ΡΙυἱάγοὶ,, θραυσμένος τὸν λογισμὸν. Αηά Ρ]υϊ. 675. Β. 
ἐτέθραυστο τῆς τόλμης. " 

190. ΤἼΠογα ἰ8 ἤθγα δὴ δ᾽] ϑΐοη ἰο [6 ψεαν οὗ ὕὐμδεϊοε, 
ψθη, ὈΥ βουπά οὗ ἰγτυπιροῖ, 48 ῥγοοϊαϊτηθα ΠΠθΟΓΥ 
ἴο {πΠ6 βίανοβ, γθῃββίοη οὗ δηραροιηθηΐίβ ἴο ἀφῦθίοῦβ, 
δηἀ γϑϑίογαίίοη οὗ ροββθββίοῃβ [0 (ῃοβθ ἔγτοπη ψῇσιῃ 
(ΠῸῪ δα Ὀδοη δἰθηδίθα. ᾿Ἐνιαῦτος, Κα [6 Ηθ6Ὁ. 
Σϑ, βἰρηιῆρθθ {π|6 σοπογαἰίῳ. Δεκτόν ἀοῃοία5 ἀρεστὸν, 
αοοορέαδίο, μαρρν, ΓΆΑΡΟΑ δο Φ (ον. 6, 2. καίρος 
δεκτὸς. δβυοθιυβ ΘΧρίαίπβ 1 ἐνπροσδεκτόν. ΤἢΘ 
ψοΓγὰ (88γ8 Ἦ᾽ εἰβίβιῃ,) 15 ὑπκπονῃ ἴο ἴπ6 (Ἰ45βἰςδὶ 
ψΓιίογθ. Τὴ6 ὈΓΙΓΏΔΙΥ 56η56 οὗ [πΠ6 ΡῬᾶββᾶρθ 15 {[|15: 
“880 ἀἰνίηο ργβαϊοο ἰεβδιμησπ 70.(46518 ΓοΘΙριΒ.᾽" 
ΤῊΙ8 βεῃίθῃοθ 15 ἴῃ [6 βῖγ]6 οὔ τἴ6 Ηοῦτανν ῬγορΒοίθ, 
ἀϊδίθα Ὀγ {πὸ ᾿Ἰηἰγοάἀπσίοη οὗὨ Ἔχϑιρ]6β ηοΐ σοηίβίη- 
ἱηρ' ΔΩῪ πον βθηϊπηδηΐ, θα ΟἾΪγ 1η 1Ππϑίγαιτίοη οὗ [ἢ 8 
Βτβί. (Βοβθῆπ. δηα Κυϊη.) 

20. ἐκάθισε. ΑΒ ἀἸὰ {6 ἀοσίοιβ: {π08 ΤΉ 
οἰαϊπιΐηρ ἴΠ6 οἶος οὗ ἀοοῖίο:, ἔογ οἴἤογβ, οὗ {Π6 σὐπ)- 
ΙΏΟΠ ΒΘΟρΐθ, θνθὴ ἤθη ΠΟῪ ἰΟΟΚ 8}Υ ραᾶγί ἴῃ 186 
ΒΔΟΓΕΘα οἰῆς68, 414 11 δίδηάίηρ. (Οτοῦ.) 

20. ἦσαν ἀτενίξοντες. Μη οἰβίαῖῃ σομηράγοβ «υδίίη. 
δ, 4.10. [Ι͂η σης οσιΐοβϑ οἰν!45 ὈΠΊνΟΓΒα, [πὶ σης 
ΒΌΒρΡΘη88 ΟΥᾺ σοηνογς.: Ὠυης 40.885] 46 σΟ5]0 ΤᾺ Β81}Π, 
οἱ υὐ1ρ88π| νἹοίογίδπη σοηςῃμθηίαγ. Ηεοϑιοά. ΤἬὨδοροΠη. 
84. οἷί. ΤΠοιηϊδί. 9. 122, τοῦ δ᾽ ἔπ᾽ ἐκ στόματος ῥεῖ 
μείλιχα, οἱ δὲ τε λαοὶ πάντες ἐς αὐτὸν ὁρῶσι. 

41. σήμερον ὑμών. Τῆᾶς μοῦ 1 ἤανα πὲ 
ΠΟΥ͂ ΓΟΔά, δ 866 (ἢ15 ἀδγν δ] Π]|]16ὰ Ὁ (Π6 ἀνεθηξ: [ῸΓ 
Ι, Ὀγ {π6 1)νη6 σοπιηδηα, ΔΠΠΟΌΠσ6 ἴο γοιῖι {{Π|68 
1.6 πιοβί ἔθ] οἰ οι!8. 

Φῷ, καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ. ΤὨΪ8 18 ἃ Ρ],γᾶ86 
ΠΟ ἢ ΒΙ0Ώ1η 68 “(0 ὈΘΔΓ ἰθβυϊ ΠΟΥ ἴο ΔΠΥ͂ ΟΠ Θ᾽ 8 
ΤΑΘΓΙ(8, ἴο ὑγΓαῖβθ ἢϊπ ;" οὐἁἨ ψὨΙΟΪ, ΘΧϑιηρ 68. 8Γ6 ῥσο- 
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ἀυσοά Ὁγν Κγρκο, Ῥαϊαῖγος, Βδρῇδὶ, Ἐ]βηογ, Κυθῦβ᾽ 
δηά [ΟΘΒΠΟΓ. 

44, ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος, δἱ 8 ΨοΓάβ οἵ 
ΤᾶςΘ, 1. 6. ργδοοίι! δηά οἰοαυθπὶ Θχργθϑδίοηϑ. ὅδεα 
οἰϑίθι "ΒΒ Ἔσχϑηρ]ε8. Νοῖ Πούγονοῦ [δὶ 6 416 ἴο 

ΒΊΡΡΟΞΘ ἰἢδύ [Π6 ῬΘορ]εα [δ] ᾿ἱπίθγϑϑιθα βο] εν ὈΥ ἢ15 
δἰοφμθηοθ. “ἍΤ οἴἴδβοῖ (54γ8 τοί.) 18᾽ ποῖ ἴο 6 
ἈΒΟΙΙΌΘΩ͂ ἴο (6 πειθὼ οὗ λωπιαη οἰοφμθησθ; Ὀὰὶ ἴο 
(ῃ6 αἀἰυὶης οἶξεαον." δε6}]1 (ον. 2, 4 ὃς 7. 5. 4δ, 2. 
Οτ, 858 ΟἹ" βᾶυβ, [86 αϊνίπα ἐλίΐπηρδ ἰγεδϊβὰ οἷ; οἵ 
(45 Κυρκαε,) Π6 Ἰογέαϊ παίυγα οἵ τ6 50]6οῖ, ὄνδῃ- 
β6 ]1σα] {σὰ }}8 οἰ οὔ βοΐδςθ δηά Ἷοῃβοϊδίοι. Κυϊηοαὶ 
Μ6}} οὔβογνϑβ, (ἢδί χάρις λόγων 15 ποῖ ηΓΘαΙΠΘΠΕΥ 
υϑοά οὗ γσταίεία! δηα δοσθρίδθ!θ ἀϊβοουγῆθβ; 848 1ἢ 
ἘρΠ65. 4, 40. ο]. 4, 6. δὲ᾽τΆ7ς:. 21, 19. Ῥτγονυ. 7, ὅ. 
48, 29. : 

928. 6818 νγὰβ δοουϑίομηοα ἰο ἀϊδβροὶ [ῃ6 ἀουδίδβ οὗ 
ἢ18 δάνθβδγ 68, αν Ὀϑίογα {ἢθῪ ΨΈΓα ἔογηεα ; δηά 
{18 6 ἀοα68 οῃ {π8 ργϑβϑηῖ οσοδβίοῃ. [,68[ (6 ΝαΖα- 
ΓΟΏΘ5 Βῃουα βᾶὺ ταί (6 ργορίθου ψα8 ποῖ γϑα! !ν 
ΔΡΡΙΙΟΔ0]6 ἰο ΠΙπ]86} ἢ, ἢ6 Ρ]ΔΙΉΪΥ [6118 (θὰ ΨὮΥ, 
ΠΡΟΒΕΝ ἐΐοηι, ὯὮδ σουα ηοΐ 40 5110 }} τ ΡΥ ἸγοΓΚΒ - 
Παπηοίγυ, “΄ Ὠδοδί.86 (848 ἢ6) γοι ἤ680}186 τη6, 8ἃπὲ ν1}}} 
οαϑῖ δῇ πιὸ (Π6 ργονϑιῦ, ρἠγϑδὶοίαπ ἠεαΐ ἐλυεοῖ." ΑἩἡ 
δάδρο (ἢ 118 σομηπιοη, Ὀοί ἰο {6 Οατοοκ, [,δίίη, δηά 
Ηφῦτγον ψεῖοτϑ, οὐ ψ ῃοἢ ΤΥ εἰβίοϑ ἢ. ργοάυιο68 οχϑηι- 
ΡΪ68 ἔγοπι “ἘἜβομ}. Ῥγομι. 468. ΚΚακὸς δ᾽ ἰατρὸς, ὅστιν 
ἐς νόσον πέσων ἀθυμεῖς καὶ σεαυτὴν οὐκ ἔχεις εὑρεῖν, 
ὁποίοις Φαρμαίκοις ἰάσιμος. ῬΙαϊ. Ρ. 71. Ε. 1)1ο. ΟὮγΥ8. 
δ40. (ἰς. Ερί5Ξι. 4, 6. Ονὶά. Μεί. 7, 661. διιρ)ῖςο. 78. 
Τλιςοίδη ἀς Μεγοθά. σοπαυςί. 7. ᾽κείνω τῶ φαρμακοπώλῃ 
ἔοικας, ὃς ἀποκρύπτειν βηχὸς φάρμακον, καὶ ἀυτίκα 
παύσειν τοὺς πάσχοντας ὑπισχνούμενος, αὐτὸς μεταξὺ 
σηπόμενος ὑπὸ βηχὸς ἐφαίνετο, Ἰδησμυτηδ οἡ (Δ 6Ώ68.. 
Ρ. 61. Μεάϊςβ, βᾶπε οἰδυάϊοδοησθαι ἴυᾶῃ. 1 δὰ 
Ατἰβίορῃ. ὕοῃο. 404. αἷς δεινὰ τολμᾷν τουτονὶ δημήγο- 
ρεῖν, καὶ ταῦτα περὶ σωτηρίας προκειμένου. Ὃς αὐτὸς 
αὐτῷ βλεφαρίδ᾽ οὐκ ἐξσώσατο. 866 τῆοτα ἴῃ ΟἸὙΓΒΊΒΟΥ, 
ῬΙΠΟΙΠ6.1: δηα δομοίίι. ᾿ : 

28. ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα ἐν τῇ ἘΞαπερναούμι. γοι 
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δέ ΟἾγίβε ὰ8 ργδνι Ο5γ δὲ Οδρϑέηδυμη, ἤδβ πο 
Ὀδθθη πηϑημομθδα ὮΥ ἴπ6 Ἐνδηρο βί, ἰπουρὴ Πα γοἰαῖθ8 
ταῦ ἣθ ψϑ5 1ῇ (Δ}}60, 1ἢ ἰβ οἢ (ἀρογηδιη 15 δίτυ- 
διε. Ἔπυδ ἔα Κυίηοοῖ, νῆο δά β ἐϊπδί βιμ)]αῦ 
Ἰηϑίδῃς68 οὗἩ ὨΕρΉβοησα ΠΥ δα ἔσυπά 1η {π6 ᾿εϑἔ 
Β βίου η5, ἀπ δάἀιίσεβ 845 δὴ δχϑιηρίο, [ν. 21, 48. 
ΥὙ6γ [86 ογάϊσγ Δ 65 τηρητοη οἵ ἃ (γΓδαῖγ επίογοὰ 
ἱπίο ψῖβ {π6 ϑεριηθηδθ, οα {86 μεγί οἵ Αϑάγιῖθδὶ,. 
Ὀγ νίποῖ ἐπ Οδη παρ πίαπ δεηδία ἀθηϊοά ται 1ε Π6]4 
96 Βουήη, Υδῖ ἰη (ἢ. Φ, ψ ποῦ [ὰνγ τη  ΠΟΠ8. 
(δὶ τγοσίν, ἢ8 οὐδ [πὲ οἰγουτηδίδηςθ. 

5. ἐπ᾿ ἀληθείας λέγαι. (ΓΙ ΒῆονΒ, ΟΥ̓ ἐχϑιη- 
οἷἶθ5, (ῃδὶ Οὐ τηογὸ ἔγρα ΘΠΕΥ σοΙΒηλυπΊοδίαθθ ἢ 15 
ΦΧ ΓΔΟΡΟΙΠΑΓΥ ὈΘηΘΗϊΘ (0 {086 Ψῆ0 ἃγθ σᾶρϑῦ]α οὗ 
γϑοοινίηρς (ἤδη, ρα ϑϑέηρ ΟνΘ [86 υὐνογίηῃγν. (Ἐο5.) 
“..Α8 Ὀγπηοῦν ΕΠ] 4 ἢ δηὰ ἘΠΙΒῆα, ἤδη ἴΠς 75 γαοἰϊέδϑ 
ἢδα πὸ {81|||1ἢὴ τσ, ἐοῃέοσγοαά παῖς ὈΘηΘΗ͂ϊ5. θη 

,“7ονοὶ σήογϑ, {πὰ} (58 γ8 .68119) 1, ἐῃ6 ΙιΘραίς οἵ οὐ, 
81ὴ686 γοι! ἀδϑρίβϑα π|6, 1} ΤΟΥ Κ ὯῸ Εγα 6165 δηηοηρ, 
γοῖι, θιιῦ σοιΐδε ΤΥ θεηδῆί9 οἡ οἴμογα, οὗ Ὑ ἤδίον ον 
οοὐπίτν {παῪ τδὺ θ6, ὙἢΟ δ΄ ἀδβϑίγόυβ οὐ ΠΥ ὅος." 
{Γ}Π6, δη ΓΟ ΠΥ Γοσοῖνθ ΠΥ ΠΕ Γι οἰ] 5." Ηδεο, 
ἤονανοσ, δ ἀν οπσοούηίογϑθ ιἰδιΊι ΕὸΡ 1 Κίηρςε 
18,1, 45. ψὸ Γαδ (πδὺ ἐπα σα [6}1] δρϑία ἴῃ τἢ6 
τΒΣτὰ γθαγ. Νον, ἴῃ ογάογ ἰο γϑίπονε (818 ἀϊβογθ- 
ρϑῆςυν, [οὶ ίοοί, νφιϑέειη, δηα οὔποθ, ἤᾶνα τα- 
τῃδκοα, άτ 1π Ῥαΐθϑι πε ἐς ΟὨΪΥ͂ Γαΐ Π5 ΟΊ 8 Υ6Ά Γ, 
Βεδι, μὴ Οοἴοθοε ; ϑεοοβαϊ υ, ἴῃ ΑΡΤΙ] ; δηκ {πᾶὶ ψθ 
τυ ϑὲ ᾿ΠοΓοίογε βϑυρροβο ἐἰταΐ, ἢ θὴ [86 ΓΑΒ 826, ἐξ 
ἢδα ἔα296α ἔὸγ {δῦζθθ γϑᾶγβ, δηδ {πῖ ἴῃ (Π8 Ῥγθβθῆζ 
ρδϑϑᾶρα {Ππ6 τ ποῖα δε ρα [ἢ 51Χ ρίδοθαϊηρ πο π (ἢ, 
ἀθγηε ΜΈΙΟΙ 16 ἢδά ποῖ τὰϊηθά. ΒΘ ϑ0ῆ, οὔ «[88165 
ὃ, 17. (γ Βοῦθ {ΠγῸ 15. ἃ β 8 ῃΘΏςοη οὗ τΠὲ66 
γΘΑΓΒ Δηα ἃ δα ΐ.) (Ὠϊηκ8 ἐμ δὲ [68 {Π|τὰ γοὰν 18 Ὠοΐ ἴο 
06 τεσκοπρά ἔγοπι [886 φεϑβϑϑδίου οὐ [86 γαῖη, θα ΗΠ Ὸπὰ 
(6 Βιχῆις οὗ ΕἸ] 48 ἴο δδγδρία (1 Κίηρβ 11, 8, β644.)} 
δηά (παῖ ([Π6 ἔϑυσίῃ 18 ἕο Ὀ6 παιηροσοὰ ἔγόμι (ἢ6- 
Ρυηιϑηπιοηΐ οὗ ἸΔοΟΒΕΓΥ ἀρπουπσεά δῪ ΒΗ). Ὑ6ι 
{Π686 ΒΥροίῃ6868, ΟΜ νΟῚ 1 ο08, ἃ΄ὃ δῇυν {πη 
δπὺ σον ψιβείηρ. Κυϊηοσὶ ἐμ ἶκβ (Πδὲ ἘΠ16 Δα! ἰοσα] 
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εἰγομιϑδησὸ 88 ἀφεϊνοα ἴγοσζῃ δ μοῦ 165 ΚΠ [6 
(ῃ6 νεὶζοσβ οἵ (6. Νὸν Γοβϑίδιηθηῖ, δυϊ ψηΐοῃ ἢανθ 
Ὡσέ οοπ)8 “οὕ ἴ0 ΟἿΥ 8βρ6α. 1018, 1η ἀφ 64, βεοῖα [Π6 
τηοϑί ΓΑΙΊΟΠΕΙ δηα 58 15}8 0 ΓΟ ΣῪ ποθ οὗ ἰγοδης ἐἢ6 
ἀἸβογθΡΘΏΟΥ.. . 

. 460. πρὸς γυναῖκα χήραν. ΒΥγ (818 δῃέ (6 ἐοΠονστηρ; 
ΘΧϑίΏρὶθ, (Ἰγιϑὲ βῆοννβ {πᾶ ΙὩἸΓΔΟ]68. δῖα δὶ 6185 
ρΡεβρὰ οὔ οὗ ρειναίθ ἰνοιν ὁγ αἰδοίίοη, πὺξ δο- 
σογάϊηρ ἰο 186 υππΐοιίαΓοα δηα ΒΕ ΡΓΘΙΕΙΥ τ |50 Θ0Όἢ- 
86] οὗ (ὐοά, νῆο Κπονοί ν᾿ ἤθγα ΠΘῚΣ ΘΧΒΙΡΙαπ ψ}}} 
Ρτοάυσα Ὀδηθῆς!α] εἴξδοίθ. 80 ΕἸ) 8ἢ οἵ οἱά ρτγοξογγεά 
16 σψομηϑη οὗὨ δαγαρία. (0 ἢ]8 Ὑ πιεῖ ΘΟΌ ΠΕ ΓΥ-- 
ψοῦρη. (Βοβοημ. ἴγοσι ἀὐσοῖ.) δὴ (6 ἰσνη οἵὨἨ 88- 
τρία Ὗ οἰβίειπ [,88. ϑοῖὴβ ἰοηρ δηξ 1πίθγοβιξς ἰαρο- 
στα ΪοαΙ ἀδίλ}}5, 1ο νι οῆ Ε ολη οΠἶγ φ 7 
[ῃ6 τοδάθσ. Τῇβθ ρῆγαβθ γυναῖκα χήραν Ὦὰ5 {π6 ἃρ- 
Ροδγδηςό οἵ ἃ ρδοῆδϑῃ; οἵ νῃιεῖ ἡ δεϑίδιπ ρῖνοϑ ὁχ- 
ΔΙΏΡ]65 ἔγρῃ ἔθ Οτροῖ δηή 1, δίῃ υγίθτθ. 80 6 
84 Υ, 6 εὐϊάοιυ τυοηιαη, Ὑδῖ [Π6ΓΘ 18 ἢοΐῦ 80 τπποῖ ἃ 
ΡΙερῇδδεη, 85 ἃ ρίοβα ογαέξΐα. ἘῸΓ χήρα δὰ σέάμω ἀγα 
ῬΓΟΡΘΓΙΥ δἀ)]δοῦνοδ [διπ! πίη. 

29. ἐξέβαλον. 1 ψου]ὰ τεπάθγ {28 πογὰ, “(86 γ 
λων εά ἢϊπ) οὐδ οὗἨ 186 οἵἵγ. 80 ΘΠ ΘΒ ΘΓ, ἰη ἢ 
16Χ. σοιρασοϑ ΞΕ]! δη, Κ. ἢ. 9,12. ἐξέβαλον τῆς πό- 
λέως. ΤΠ6 [ο]ονιηρ Ψογῇ, ἤγαγον, 18 ὙΘΥῪ ἰδίῃ ΕἸ γ 
ΤΟΠΔοΓΘα [ἢ ἴῃ6 Ν᾽ γβοἢ8 ἐδ οὔ δγουφὴέ, Ὀγ Βοζα 
ἐπρογωηΐ, ὈὉΥ (86 ΝΡ. 51} τοῦβο, ἀεαάμιεγμπέ. ΤῊΘ 
ΜΟΓι οἰΐθη ἢδ5 8η δαάϊυηςί ποίίοη οὗ υἱοέθπεθ, Τδυδ 
ῬΒΑνοΥΠῺΒ ΘΧΡ] δἰ ἢ8 1 ἁἀρπάϑαν, τὰρῖο, αὐτὶρίο. Ἰι ἰ8 
᾿ι864 ΘβΡΘΟΙΆΠΥ οὗἁ ἸηνοΙ ΒΗ ΔΙΓῪ ΡΠ ΠΙΟΏ ; 88, ἴοσ ἱπ-- 
βίδηςρ, (ο υδρηγοηΐ, οὐ ἴο Ρυηιβμηθηΐ,. δοι Μβίίῃ. 
10, 18. (Ἰ]δβϑ8:ςαὶ ἊἼχϑιῶρ᾽8β ἸΏΔΥ ὕδ 866} ἴῃ δε η. 
ρκ. δα ϑ]η, 1η ἰασ: . 

20. ἕως ὁῷφρύος. ἼΠ6 ψογὰ ὀφρῦς ΡῬΓΟΡΕΟΙΙ͂Υ 8: 
Ὠἶῆ65 (Π86 γοῦν αἱ {πὸ Βιϊπηρδὴ ὨΟΑΥ͂ ; Ὀυΐ 85. ἔπ6 ἀῃ- 
αοἰδηΐβ ἤριγαίνοῖν ἀρρὶιο [86 ραγύβ οὔ ἰδ υπιδα 
Βοᾶγ ἰο γϑΓιόιϊϑ οὔ]δοῖβ ἢ δέ 6, ἐα 18 88 5366 (0 
ἀξδήφῆς [80 δοάρονι Βεαιηίπρῆςθ οὗ ἃ Β1]]., δὸ ςς- 
ἁφρῦᾳ, τὰ κρημνώδη καὶ τραχέα τῶν ὁρῶν. ΟΥ̓ 1Π]5 
Ἰάϊοηι Ὑ ςρυῤίῃ μεσάιτοεδ ϑχϑιηρῖίεβ ἔγτοπι Ροΐυν, 7, 6, ΄ 
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ΘΙΓΑΡ. 1172. Ὁ. πατρώδης τις ὀφρῦς. ΑΒ8 4180 ἤὸπι 
Οαίθη, Ασιβίοιθ, Νοηπηι8, ἄτα. γον ν 85 1 σοηδηρὰ 
ἴο τΟΟΚΥ δι ηθῆσεβ, Ὀυϊ ν 88 οχίθπαθαά ἴῸ θασγσίῃΥ 
ΟἼ68. 850 Ρ]υΐ. ἴῃ Νυμ. δ7. ὀφρὰ γεώδης. ΟΥ ἴο 
ΒΔΏΟΘΟΥ ΟὨΘ5. 80 Ηετγοαοῖ. 4, 181]. βρεδκίηρ οἵ {116 
Β8 ΠΥ Ὀ610 ᾿ ὨΙοἢ ΟΓοβ8865 Αἴτιςα, οδ] ] θα τ(ἢς Ζαλαγα, 
ὀφρύη ψάμμης κατήκει. ΤὨΐΒ ραᾶβϑαᾶρα 18 1πἰταϊοα ὈῪ 
Ατϑαα, 8562. ὀφρύς ἀμμώδης κι τ. λ. εἰδβίοιη δᾶ- 
ἄυςοβ δχδιηρίθθ οἵ βϑωρενοἰἐΐωηε ἴτοτι ὙΊΓρῚ!. ΘΟ θοῦ. 
1, 108. “Εἰ οὐπὶ ΘΧιιϑίι)8 ἀρΡῸΓ ΤΌΤ ΘΏΓ 08 ἐρδίυαΐϊ 
Βογθϊ8. Εσθ βΌρογοι!ο οἰϊνοϑὶ ἰγαπλ 118 υη6Δη}.᾿ 
ΤὨΐ8 ὀφρύς, ψ|ἰοἢ 15 ΘΧΟΘΘα ΣΡ βίθαρ, ἔγοπι ἤΘησ6 
{86 γ ̓ητοηἀοά ἰο Πᾶνα ᾿Πγόνη «(68118, 18 ΜΝ 6}} ἀσβογι θὲ 
Ὀγ Ηυββοϊ ᾳφυϊϑί, ἤοβθ ον ᾶγα οἱϊθὰ Ὀγ Ῥαγκῃιγδί 
ἴῃ ἢ18 [6χ. 8586 Ἃ]5ο Ῥοςοοσοΐ, δπᾷ Εροίδηα β Ῥα]68- 
(1η6, Ρ. 907. ; 

20. εἰς τὸ κατακρημνίσαι. Τ|ν5 ψ88, ᾿ΙπΠἀ666, ἃ Κιπά 
οἵ ἀφδί βοπιθί! 65 ἰαρα! ν δα]υάροα, δηά τν88 [ἢ υ86 
διηοηςΣ [6 δηοίοηΐ Βοιηδη8. Τη6 Ὠυνγηρ ἴτοτα {Π6 
Τατχρείδη σοοῖ ππδὲ 6 (Δ Π11118Ὁ ἴὸ δΥγΥ ομδ οὗ ΠΥ 

ΟΓ8. Ηδγο, βόούανογ, 38 [Π6 ρόνψεσ οὗ [πὲ δηά 
ἀφαιῇ “νγᾶβ ἰβκϑὴ ἴγουι (ῃ6 Ψψεν8 ὈΥ (Π6 Βοχμδηβ, [ἴ 
νου ἀ πᾶν Ὀδθη ἃ ΠΊ6ΓΘ [υΠ}} } ὈΔΓῪ Ρῥγοσθθαϊηρ, 
(ἰΚο {Π6 βιοπίηρ οὗ δίθρῆθῃ,) ἰο νψ μοὶ βογί οὗ 1116- 
8.8] ν!]ο]θηςθ {πὸ ψονν8 οὗ [δὲ ἂρ 6 γα Θχοθθαϊηρ}ῦ 
ῬΙΟΏΒ. 
80. διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν, ἐπορεύετο. ΒΥ ἀϊνίηθ 

ΡῬΟΥ͂ΘΓ, 840 τηοβδί (οιηπιοηίβίογβ. Τογυ }]}η, Ηου- 
ὭΔη, 8η6 Μαγκ]δηά, ἤονονογ, οηἀυλτουγ ἰο δοσουηΐ, 
ἴον τὸ νιτῃουϊ γοβογεηρ [0 ἃ πη! Γδο]6. 

84. ἐν ἐξουσίᾳ ἦν. ῬοΓΙρὨγαβϑίη ἴδοι δα]δοίίνυϑ. 
(δοῖ!. [μ6χ.) ψπο [88 δὴ δχδῦρὶθ ἔγοιῃ Ζ]!4η. 1 
δαά, Ῥιηά. ΟἸγρΡ. !, 141. ἐν πτεροῖσιν τ᾽ ἀκαμάντας 
ἵσπους. ΤῊΝ 

88. ἠρώτησαν. ᾿Ερωτάω, |κ6 (ἢς 1,Δεη τόζαγε, ἀθ-᾿ 
ποίθβ᾽ ἴο ὥγαν, ἐπέγϑαΐ, γεριμεδί. 

890. ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς. ““ὅ1΄9 ἀοδογθίαιγ ροβίιυβ 
ΟΠ ειϑεῖ 8686 δα ἰϑοῖ ]οσυτ 1Πο] 1 Π8η118, υἱ ἰουγίοἰ- 
ἰΔηΐθηι 4]1|ονατοῖ. ιουηῦ δηϊηὶ Δ} Ενδηρθ  βίδ᾽ 
ΟὨγβδίαπιη Ργοἤ θη 1386 1ρ5111.8 τηδηϊπ)." (ΒοΒαΠπη,.) 
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Το {Π|5, ἱπάθοά, {886 ννογά 8668 ΔρΡρσοργδῖο Υ δρ’ 
ΡΙΙοα ; (866 ΓΠΌδΔη, ἃρ. δ᾽ εἴ5.) οΥ̓ νῃϊοι [λικθ, 88 8 
Ρἢγπίοίδη, πη80 ἢανα ὈΘΘη ΑΥ8ΓΒ : δη( 1ἴ 15 ομβογνοε 
Ὀγ 6 ἀ6]1η8, (ἃΡ. 70} .) ἰδὲ ἢ 858 ἴογ πδὺ γϑᾶβ0 
τοϊαΐθα {ἢ18 οἰΓοιιηϑίδπο 6 τῇογα δοσιυγαίοὶυ, ' 

41, ἐπιτιμῶν. «6808 860π|8 ἴο ἢδνθ ρῥγοὨιθιοα 
ἐπὶ ἔγοιῃ δρεακίησ, ἴῃ ογάογ ἰο βῆον (ἢδι ἢ6 ποοαρὰ 
ποῖ [Π18 βοτί οὐ ἰδϑιιμηοην ; τα. Ψ]βηρ ὈΥ 8 
ἀοοίγίπε απαὰ πιϊγαοῖίθε ἴοὸ φῬύονα ἢΐβ Μοββι 9} 10. 
(Κοβθῃμ.) : 

ΓΟΗ͂ΑΡ. νυ, 

Ῥετεξκ δηή πάγον, Φοδῃ δηά “ζ4π|695, ψῇσ πὰ 
οἰἰοῆν δοκπονὶθαρεά οὖν [ογ 8' ἀἰνιπ6 πηἱββιοη, δηᾶ 
τοσοὶνοα ἢί5 ἰηϑγιοίίοηβ, ὑυυῦ, ΤῸΓ 58ι.08]53Ξἴθησο, δας 
Θχογοϊβοά (ἢεὶγ νοςαἰίοη οὗὁἨ βΒῃ!ηρ,, ΔΓΘ 'ποὰν δϑϑιπγθά " 
Ὀγ :ἢϊπι| 88 Ῥογροίιιδι οι ρδηοη8. Τἢ6 Ῥγθδοδὲ βαγὶ 
ΤΟ ἄοος πού ἀἰἶδν ἴσοι (δὶ οὗ Μαί. 4, 18. δπά 
ΜαῖκΊῚ, 10. βθη4. διι τ[ῃ6 (Πϊηρ 15 ΠΊΟΓΘ ΠΟΡΙΟΙΒΙΚ 
ἀφίδ]οά Ὀγ [λικο, πιοῖθ Ὀυιοῆν Ὀγ Μαιίμον δπ6 
Μαῖχκ, ἴγοιῃ ψἰ ο 6 ἰεαγη, ἰπαὐ {10 τοοἷκΚ Ρΐδοθ δοὺ 
͵)2ῶγ6 τἰνοβϑα πιγβο]θ5. δα Ὀθθη ρϑγίογιηραά ὃγ «6818; 
ν ΙΟἢ τ πιοπιϊοποθα τὴ Μαίῃ. 4, 438. 5664. 88ὰ 
ΜδΑΙΚῚ, 16. βεᾳα. σοπηραγοά πη νογὶ 86, μὰ Κα 4, 
81. [αἰκθ, πούανοσ, β808 {ὑπαὶ ἰδ Ὠαρρϑηρα οἵεν 
ἴπσ, δηὰ {π9 ἢ6 88 ποὶ [Ὁ] ον τἢ6 ογάον οὗ 
6. 3ο δοουγαίοϊν. (Κυποοὶ.).. ΄΄. 
ΟΥ̓ ὟΟΙΒα 2. πλοῖα. ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην. Οδπρ- 

611 τοιμίοσβ {π|8 σρηοιπά, ἴον ἴἤγθθ γθάβοῃβ, ΨἘ σῇ 
ἸΏΔΥ, πούανοσ, Ὀ6 τοάἀπσοα 1ηἴ0 90Π6, ὨΔΙΙΘΙΥ, {δὲ 
(86 ν6886}5' γα τηθγθ. δοαίΐβ, ιἀπα ῃογαΐογθ Ὡς 
ΤἸΏΟΓΘ ΘΑΒΙΪΥ τὺ ἀρτοιπᾶ, ΟΓΥ 06 ἀγάνῃ ΟΠ βἤῆογα, 
Βυῖ Πα δα8 ποῖ ργουθά ἰἢαί᾽ [ΠΥ ΟΓΘ πι6γ6 δοαΐδ: 
{Π6ΥῪ ἀρρβϑᾶγ ἴο 'βανϑ' βθϑὴ {6 ον ἢβῃϊηρ Βιηθ 0 5, οὗ 
ψθιοἢ ἀνθ (06 5Βιηηδ 68 86 δηοίογθ. Τὴ 56ῃ56 
ἔον ψηϊοῦ ΒΘ σοῃέοηαϑφ 18 ποὺ δί 81} ΠΟ δρροϑίίε ἰο 
ἐπ σοηῃίοχί, δηά ἰΒ, 898 (ἌΓ. Δ8 1 σδῇ γϑιηθῦογ, 4681. 
τυῦ8 οὗ. αμέλογέῳψ. -Τ6 ψογά στῆναι, ἀπ 6 1, Δεν 
δέαν, ἃτ6 (ΓΘαΌΘΠΠΥ ρα ἴοῦ ἢ 108. ΓΙ ἀρ δι δῃο ΠΟΥ, 

ΨΟΙ,. 11. Τ 
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ψ ὨΘΈΠΟΥ ἴῃ ρογὶ οὗ ἴῃ ἃ γοαά. δ εἰβίϑίῃ οἱΐοβ 6 χα!» 
ΡΪ65. ἔτοπι ἤοῃ. Οἄ. ρ. 427. Στῆσα δ᾽ ἐν ᾿Αιγυπτῶ 
ποταμῷ νέας ἀμφιελίκτους. Ηοῃι. 1]. θ. 48. νῆες δὲ 
τοι ἄρχι θαλάσσης ἑστᾶσ᾽΄. Απάὰ ὠ. 2908. ιγρ. ΖΞ η. 
0, θΘ02. ““Αποδοτῖὰ ἀδ ῥγογὰ 40! Ὁ, δίδπξ ᾿ογα ρυρ- 
Ρ68. (ϑασγ, Β. Ὁ. 3, 28. “"Νοβίγεβε ἤᾶνθβ [ἢ 8ΔΠ0ο- 
Τὶβ σοῃϑε ογαηί." δὸ [ἰἶν. ἰτεχυδηῖζν. Ἡρηςθ ἃ ροζγέ - 
οἵ τοδά ννβ οδιἱοὰ βέαέίϊο. 86 Ραϊδιγοῖ, 

Ω, ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα, ᾿νναϑῃδα οὔ 6 β86.-ψοορά 
δΔηά ἢ}. 

8. ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον, 5.1]. ναῦν. ΤῆΘ (οάοχ (δηΐ. 
[48 ὅσον, ὙὨΙΟἾἢ 18 (ῃ6 το οἰθρδηΐ γοδάϊηρ,, ἃ8 ΠΊΑΥ͂ 
Ὀ6 866 ΒΥ {Π6 ,(ράββαρ οἵ Ηετγοαοί. 7, 100. τὰς δὲ 
ψέας οἱ ναύαρχοι ἀναγαγόντες ὅσον τε [1 σοπ)δοίατ γε} 
τέσσερα πλέθρα ἀπὸ τοῦ αἰγιαλοῦύ. ΟΠΒδιίοη ὅ, 18. 
ὅλιγον ὅσον, Ὀὰὺ {Π}|18 ὅλιγον, ΡαΓΏΔρΡΒ, ογορί ἰῇ ἴτοηι 
Δ ἰηϊογρχοίδιοη. ὅδὸο Ηδβυςοῖ. ὅσον, ὀλίγον. Οη 
{Π18. Ὡδιι!ς 8] ἴθγπ, δηα ἀναγεῖν ἃηα καταγεῖν, 866 
Ἶνε858. δηά ψαϊοϊκ. οὐ ἩΗδοσγοάοί. 8, 89, 6,41. Τῇ 
ἐπὶ ΠΘΓΘ ΔΏΒΨΘΙΒ [0 ΟἿ ΨψοΓὰ τυὐαγα ἴῃ ΠΟΙ ΡΟΒΙ ΟΠ, 
88 ἐο 8εα-τοαγ. δ66 δ. ἢ]. [δχ. Α βιπαῖαγ Ἔσχρραϊθηΐ, 
Δη( ἴον ἃ ρΡιιγΓροβϑα ἢοῦ νΘΓῪ αἸ851Π}118, 88 τη846 1136 
οὗ Ὀγ Ψυ]1Δῃ, 88 6 ἰθᾶγῃ ἔτοπι ΕΌΠΔΡ. Ρ. 161], νοὶ 
Ῥάᾶββᾶρθ 1 1Π1}8 διηθῃα: ἐπιβὰς πλοῖου, τὸ πλοῖον ἀνέ- 
χων ἕξω τοξεύματος, διελέγετο τοῖς βαρβάροις. 

4. χαλάσατε δίκτυα, ἰοεὲ ἀοιυπ. Α ἰθειὴ ΡῥΓΟΡΟΓΙΥ 
ἜΡΡΊΌΡΓΗΙος ἴο ἤβῃϊηρ : τῃουρῇ 1 ἢπά ἴῃ Ἄδὸν 
καθιέναι δίκτυον, δὰ τὴ ΖΕ] Δ, Η. Α. 1, 14. τὸ δίκτυον 
ἔχων, ῥίπτε τὸν βόλον. ΤὭροοτ. 14. 1,40. δίκτυον ἐς 
βόλον ἔλκει, ΏΘΓΘ (ἢ6 βδοἢο  δδί Θχρ]δίηβ εἰς ἄγραν. 
Εἰς ἄγραν. ΤΏ ψοτγὰ ἄγρα ρτοροεΪΎ ἀδηοίαβ {Π6 8ο- 
τ΄οὴ οἵ ᾿πεληρ᾽ ΟΥ ἤβῃϊηρ ; δηά 8ο Κυΐϊποοὶ ἤσδγο ἰω- 
ἰογργοίβιυ Βυΐ [0 8ῃου!α σϑῖθοσ Ὀ6 Ὄχραηθα {6 
ἐλὶηρ σαυρσἐέ, [Π6 γον; δῃηᾷ 80 {π6 δίῃ ἐἀρέμγα ἴῃ 
ΡΙηγ, Ν. Ν. 10, 40. τγείδσγεα (ο Ὀγ. Κυϊῃοεϊ. 

ὅ. ἐπιστάτα. ᾿Επιστάτης ῬΙΤΟΡΟΙΥ ἀδποίεβ ἢἰπὶ 
ὙΠΟ 18 δεέ οὐδ᾽ ΔΏΥ͂ ῬΘΙΒΟΠΒ ΟΥ {μίηρβ, δηά διηοηρσεί 
οἴδοτβ ἐμ οἷδε οὗ ̓ Ἰηϑίσιισίοη, ἀπά ἤθη 16 15 δηυϊ- 
ναϊοηΐ ἴἰο ΒΗΔΌΡΙ, ἰθδοῦῆοσ, ο. ΝΙῸΣ 15 {18 ἃ Ι6γΓὰ 
Ἡροῦτγονν, ΟΥ Η 6] δηϊβὶς, υ86 οἵ ἴῃς ψογιὶ, Ὀυϊ οἰξρῃ. 
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ΟΟΟΌΒ ἰη ἴΠ6 ΟἸαββίοαὶ τυτίογβ, 48 {[ῃ6 Εἰγῃ. Μδρ. 
αηα Εδι Π Τἢ1π|5 (ΘΒ. ΠΥ. ὅ6θ Οτοίϊι8. 

ὅ. ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σ. χ. τ. ὃ. ὝῬημα σογΓοϑροη 8 
ἴο {πΠ6 Ηφθτγ. ΓΡΣ, δηὰ βἰρῃηϊῆθβ ριαπήαέμηι. [1 18 
ποί, ἤονγανοῦ, τη γεν ἃ ΗθὈγαίβηι, θυΐ 15 ουη ἴῃ ἃ 
τη δηῖα] ἰηβογιρίίοη ἴῃ Ηδγοάοί. 7, 228. κείμεθα, 

᾿ τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι. “ΓΒ ραβδθᾶρθ ΠΟ. ἤΓΙΏ8 
{Π|6 ορ!πίοη ἐπδὲ {Π6Γ6 18 δῃ 61}}ρ88 οἵ πεποιθὼς. ΤἼΘ 
δὲ (διιὲ) Ἰηἀϊςαίε5 Ροίθγ᾽ 8 μοϑἰϊδίίοη : δηὰ ἴΐ 18 ψ6}} 
οὐβογνθαά (δι (ἢ18 ΔΏΒΟΣ ἱΠ}Ρ}168 ἃ τηοάεοβί ἀοιδί; 
81Π06 ἴο ἜΧρογι θης 66 ἢβῃθγπθη 1 τημι8ὲ ἤᾶνα βθοιηθά 
ὮΟΡΘ[688, δίϊογ πανιηρ τἤγοννῃ [Π6 ἠδὲ 8}} πίρσῇῃϊ, ({1π|6 
Ῥτορογ {ἰπ|6 ἴογ ἤβῃϊηρ.,) (ο σαϑὺ 10 ἴῃ ἴπ6 ἀδγ-.ΠΊ6, 
ἴῃ ἴ[ῃ6 νϑῦν βῖρῃξ οὗ (ἢ6 ἤβῇ6β, δηα 1ἢ βἤδιϊον νδῖθγ. 
(Κυΐϊποο!.) ὅ66 ΤἝθορἢν]. 885. ἢ. Ὁ 
- 6. συνέκλεισαν. ὅο0 {86 1, βίη οοποίμδογμηέ. "ΓὮΘ686 
ὙΟΓΩΒ ἅγ6 Δρργορτγίδῖο Ὀοίῃ ἰο᾽ Ὠυπίϊηρ δηὰ ἤβῃϊηρ, 
δηκὶ ἃγὸ Π]Πυϑιγαῖθα Ὀγ Ῥεϊβιο η νι ΘΧαηρ͵68. [ἢ 
δας, Ἡεογοάοί. !, 141. περιλαβεῖν πλήθος πολλὸν τῶν 
ἰχθύων. Ῥ]]οβίγ. ἴτη. 784. 5. ἔ. ἀμηχανοῦντες ὃ τι 
ρήσονται τῷ πλήθει. [ἴ{ 18 Ψ6]} οὔβογνθαὰ Ὀγ Ὑο] , 

τπδὲ τἢ]8. πη γΓασαΐοιβ ἀγαυσις οὗ ἤβῆ ννᾶβ Ῥαγιν ἃ 
σΟΙΠρΡΘηϑδίΟη [ῸΓ {Π6Ὶ} ἴο1], ἀπ ρᾶγΪν ργοῆραγαίνα 
" [Π6 δβιισοθ85 ψῇῃϊςῆ Ῥεδίον, ἐλ μβῆθν Ὁ πιθΉ, 'νν85 ἴο 
ἃν6. 
6. διεῤῥήγνυτο τὸ δίκτυον. ΗδτΘ ΟἸ4885, ΒδρἢΕΙ, 

ἼγοΙ, Κοοοπογ, δηά Κυΐϊηοοὶ, ᾿πἰεγργοῖ, “ θοσδη ἴο 
Ὀγθακ," ““ν8 ΠΟῪ Ὀγδακίηρ :᾿ ῸΓ νεγθ5 σοπιρίοίνα 
(ϑαγ8 (1458) ἅγὸ οἴθη 86 85 ᾿[ηἀ“ϊ!ςαῖϊνα, ὍΤἤοΥ οὔ- 
͵θςῖ το [86 ᾿ηἰεγργοϊδιοη ἐλοὲν πὲ ὅγοζε: “ἴον δα 
ἐπαΐ θθθὴ {Π6 οδ86 (88 {860} [1 νου! πᾶν μὰ ἢο 
ἤβῃ : δηα σογίδι νυ, 1η δυσῇ ἃ 6886, 6 ρδϑὰ ποῖ 
(τ βοπιθ ᾿ς ογΡγαίθγβϑ) γοϑοῦί ἴο ἃ τη ΓΔΟΙΪΟΙ15 8118- 
Ῥοηβίοη οὗ ἴπ6 ἰὰνν8 οἵ παίιγο." ὍΤῆδ αὔονβ τῇδῪ 
6 δάιιιαα ; Ὀ0.1 1 ηποϑίοηῃ μοί Γ Ὁ 6 Πδοθ8- 
ΒΆΤΥ : ΤῸΓ 1 8 ΡΟΒ51016 0 ΒΌΡΡροβα [Π6 ποίβ ίο δ6 
οἷν ὑσοίκδῃ ἴῃ ἃ 5π|8}} ἄδρτϑο, δῃά 1ἢ 8:6 ἢ ἃ ραγί 85 
νου ἃ ποσὶ πηδίθγια!γ αῇδοῖ {η6 ἀγδυρῃΐ; δηά ρεοτ- 
ἢ 05 {Π15 15 (ῃ6 πιοβὲ πδίιγαὶ δηά βδιβϑίδοίογυ πηοθ 
Τηοας οὗἁἨ οοἠδιάδγιηρ (ἢ6 αἰγοιπιδίδησθ. Βιιϑκίογ 

τ 

λ 



4760 51. ΚΕ, ΟΗΑΡ. γΥ. 

οἰίθ8 ΟΪδι8 Μαρῆυβ 40, 8. ψῃογα {πα ΟΠγοηϊοίρε 
[6118 ι1ι5 (ῃδὶ 6 ἢδὰ δοθῆ, ἀροῇ {{|0᾿΄ Βσιϊηϊδη ϑἤῇογα, 
ΒΟ ἢ ἃ θοῦ οὗ 58] Π0ἢ ἐά Κα 88 ἴ0 αν {Π.6΄ εβἶδοί 
ἤθγθ βροῖβϑθῃ οὗ ὕροῦ {Π6 ἢεῖ8. Ἵ Π6 βϑδτ6, 6 888, 
Ὡοΐ υΏΓΘΩΒΘΉΓΠΥ Ὀσουϑ ἰῃ (Π6 Βογγίηρ βϑθθεγ. δ66 

. Ζῶ. 
7. κατένευσαν, -ἷ. 6. ψῖι (Ποῖ Παηάθ, οὶ νι 

(δον Ὠοδόθ, ὀθολζοπθά, Ῥτο Δ ὈΪΥ 85 ὑεϊηρ. ἴοο: τ οἵδ, 
ΟΣ ῬΟΓΠαΡ8 {πο θόςκΚοηθα δηά ϑροῖίζα δὲ {ῃ6 88ηῖ8 
[π6. ὅ586 (ῃ6 ποία οἢ 1λιΚ6. 1, ΦΦ. δὸ ἘΠυογή., 1, 
194. ἄλλου δὲ νεύματι χρησαμένου. .[08. 718, 16. 
ἔνευσε τοῖς νεανίσκοις, Ἐπτὶρ. Ιρῃ. Τ. 1880. ἡμᾶς μὲν 
-----ἐξένευσ᾽ ἀποστῆναι. ᾿ ᾿ 

7. συλλαβέσθαι. Τα ἰοἸ]ονίηρ δἰαιϊοεηθηΐ οὗ (ἢ 6 
βυηίαχ οὗ [18 νοῦ ὭΔΥ ργονθ υβρίαυ! ἰο {6 βϑιυἀθῃηί, 
Ιῃ σοιηρ]θίθ δοπδβίγιοίοῃ ἰζ, (85 ἃ ἀαέΐυο ὁ ἐδφ ρεῖ- 
505. σονοΓηθα οἵ σὺν [ἴῃ Θοοιμροϑί(!οη ; ἃ ροηὐέξέυα Γ΄ ἐδθ 
ἐλιηᾷ ἀδροηάδηϊ ρθη περὶ πἀοιβίοοα, δη4 88 ἀς- 
εμϑαΐδυθ 0 ἐλε ἐδπὲπρ αἷἰδο ἀοροηάδηϊ οἢ κατὰ ὕὑπάο᾽- 
βίοσά,, Βυϊ ἰη (ἢ ταρι δῦ υϑ6 οὗ (ἢ6 Ρῇγδᾶβ6, 88 ἰΐ ἰβ' 
ουπά 1η 16 Ὀθεῖ ατορκ δυίμογθ, [ἢ 6. δοφιυϑαίδνο 15 
ἔουηᾷ αἰπιοϑὶ αἰναγβ οπη το, ποῖ ὨΒΙΓΘ]ΌΘΏΕΥ (ἢ 
βοηϊζινο, δηα ϑοιηθί π|68 αἰ ἐλνοο. 

ἡ. ὥστε βυθίξεσϑαι, 80 (Βα (ΠΟῪ Ψ6ΓΘ βιηκίηρ, Ρ6- 
βϑῃ ἴο 51η1. [{ τηυϑῦ 6 οὐβογνθα τῃδὲ {18 15. (86 
ΡΑΓΠΟΙΡΙ6 Προτίδοί, ᾿" 

8. προσέπεσε τοῖς γόνασι τ. Ἶ. ΑΘΓ [{Π6 τηδηποι 
οὗ Βυρρ !οδηΐ5, (δᾶν ΠουρὨΥ, ὅτ6.) ψῆο [8}} "δἱ (ῃς 
ἔδεϊ δηά οπηὐγαοθά {ῃ6 Κπθαβ οὗ (δοβα ἔτοπι ΠΟΙ 
ἴᾺ6Υ βουσί ρῥγοίθοξίοη : ψηϊοῆ συβίοια 18 {Ππ8ἰταίθε 
ὈγΥ Πουρδίγν, Ῥιηοίηο6}}, Μυπο, δηθὰ Βιγυηΐηρθ. 
Βυι 1 Κηον ποΐ ψνῃοῖθοῦ 10 ΟΔ ΔΡΡΙΥ 19 (ἢ6 Ὀτγαβρηΐ 
Ραβϑᾶζθ, ἔογ (15. βθθ8 σϑίϊδε ὑρ ἀθησίθ 8 βοζΐ οὗ 
δΔαογαίϊοη ρει ἰο ἃ Ὠἰνίηθ Ρβριϑοῦ. - ' 

8, ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ. Ἀαβροοίίο (Π6 Βςορα οὗ [ἢ 686 
γΟΓ 8 (π6 (οπηπγθηίδίογβ αἰ θσ. [1 σδηποί δαάνοι ὁ 
ϑ0Π16 δοβυγὰ ἔδηοὶθβ ἀθίδ 64 Ὀγ Κορδροῦθγ, δᾶ ἐπ6 
ἔλι-ἰδἰοῃρά τηοριμοά οὗ :ηἰογργοίδίάοη ργοροβθαὰ Ὦγζ 
ΕἸδογ. ὍΠ6 πιοϑῖ γα! οὶ] τπχοάθ οὗ ΘΧροΒΠΠἸηρ' (ἢ 6 
ΜΟΓΩΒ 15, 1 {Π1ηΚ, (ἢδὲ οὗ ΕἸ Πγπλῖ8, Οαρς} 08, Οτο- 
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εἶπ, Γἰρῃοοί, ἢλοβοητα. δπά Κυΐηοο!. [10 β66π|8 ἴ0 
θ6 δὴ Θχαϊδπγαϊίοη ἰηάἀϊσδίνα οὗ ρῥγοίΐουμα ἢν 
8δη4 ἄδορ τοϑϑγθῆσθ, “ἍΡρίοσγ. οουἱά ποῖ διιξ ςοη- 
οἰπδ6 (ϑαγ8 Ποαάγ!ἀρ6) {παι {Π|6Γ6 τνγᾶϑ 806 ὑοῦ 18 Ὁ 
Ῥτθβθηςα οὗ Οοά νι ἃ ρϑγβοη ψῆο σου! ρεγίογπι 
8160 ἢ ὁ πηίγϑοὶθ;; δηὰ 8 ΘοΟΠΒοΟϊ ΟΊ Ί9η688 οὗ 510 Τη8416 
ἢ πὶ γα! (ο Δρρϑᾶγ ἴῃ 18 ργβθβθῆςβ οἵ δυο δῃ οὁῃ6, 
ἰξϑί βοίηβ ᾿ῃἤγὙ ΟΥΓ οἤδησθ βῃου]αὰ θχροβα ἢϊπὶ (0 
ΒΟΙῺΘ ΠΠΟΤ6 ἰπδὴ ΟΥΟΙΠΔΓΥ ΡιΠ8ῃτηθηΐ." ((οπηρᾶγα 
δυάρ. 6, 92, 18, Φ2. δΔηά 1 Κιηρβ 17, 18.) Τὴ6 δρονὰ 
ΠΊΑΥ ἤανα θϑθὴ 8 ργονοσθίαὶ ἔογγηυΐα; ἹὩπουρὴ {{|6 
ῬΒΠοΪορ!βῖβ ργοάποσ ποιδίηρ ἴῃ 1ΠΠπ|ἰγαίςοη οὗ [{. 

9. θάμβος γι πα. ΤΠ8 Ψψογὰ ἠδηοίοβ ποῖ ΔΟΡῸΣ, 
85 Κιυΐποεὶ Ὄχρ]αηβ, υυἱ ΓΑΙ ΒΟΓ ἃ βογὶ οἵ οδέαξὶο τῦοῦ» 
δὲν απὰ ατυ6. 8ὅ66 ὅς.]. 16χ. Τῆδί ἢ βου Πᾶνα 
εἶ διδΖουγθηΐ ἰ5 Ποῖ δ. ΓΡῚ βη8, ἴῸΓ (8805 δ εἰβίθιῃ) 
ἢΘ ἢδα ᾿Ιηἤδοα βοοὴ ἐδῥογάθυ. ἠδαϊθαὰ ὈΥ (Ὠγβέ, θυὲ 
ΠΟ Π6 αἀἰβοονϑῖβ (πδῇ 6 ἢδ88 ἀΟΙΠΪΠΙΘη ΟΥΘΥ (Π6 
ὑαύοσ δηᾶ [Πα ἤδῃ, (54). 8.) ποῖ, πονγδνεσ, ἴο ἀδδέγου 
[ἤθῃ, 85 ἀϊὰ Μοβεβ, δυΐ, νῃδί 15 ΔΓ ργοδίθγ, σοῃ- 
{πῖνα, ὈΥ̓͂ {Π6ὶγ σδρίαγο, ἰο εοηΐοσ θθπεῆϊβ οἡ τη6ῃ. 
(ϑεο Εχοά, 7.) ““Ῥοίδγ β6θῃ8 (888 [6 (]6γο) ἴο 
ἢδνα ὈΘΘῺ πηογὸ δϑίοηβῃδα δὲ 1ηὴ8 ἀγαυρδί οἵ. -8}1}68 
{πῃ δ (Π8 οὐγζα οὗ (ἢ βῖςΚ δὲ (δρϑυηδι : ΠΕΡ Ρς 
ἔτοῃι ἃ ποίου σΟΙΠΠΘἢ ΔΠΊΟΠρΡ' ἰὸ δενβ, ἰδῇ {Π6 
ῬΓΑΥΘΥΒ ΟΥ̓ ἸΙΟΙΥ πηθη, ΨΠΠ ΠΠΠΡΟΒΙΠΟΏ οὗὁὨ ἤδηάβ, 
τ ἢ να ΡΟΜΘΙ ἴο [64] {{| 8ιὉΚ, δῃηά ο͵εοΐ ον]] 
ΒΡ1:115.᾽ ὅδῳ 

9. ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ἧ συνέλαβον. ΗομΡοΓςΣ 
σου] ἃ (6 συνέλαβον ἄν »οἐμζαἐὲ ὁγαηί. Βυῖ 118 
Κυρκα τοἤνιεβ ΟΥ̓ ἃ ρβββᾶρα ἔτοὰ Ἐπ. Οτ. 1846. 
φίλοι ξιφήρεις, οὔχι συλλήψεσθ᾽ ἄγραν. Βιυϊ ἐΐόγο κῃ 8 
σοπβδίγι οί θη 18 ϑοιηον δαί ἀΠΠἴδγθηΐ, ἃ8 (Π6 δοσυβαῦνο 
ἀοροηβ ὕροη κατὰ υπάἀογεοίοοά. Τῆδ σοπηπηοη [Π- 
ἰογριοιδίοη ἰ8, δονονοσ, δ ΕΠ] θη ΕΠ} ν ἀοίδηαεα ᾿γ (ἢ6 
οοπίοχί. Κυρκα ἢδ8 ΙὩΟΓΘ 8 ο βϑ Ή}}Υγ 11 δίχροα 
ἄγραν ἰχθύων ἴτοπι Ευν]ρ. Βαςοῖ. 1201. ὡς ἰδήτε τὴν 
δ᾽ ἀγραν---θηρὸς ἦν ἠγρεύσαμεν. ἦ 18 Ῥυΐξ ἴον ἦν ὈῪ ἃ 
ψ6}1-Κηονη ἰάΐοπι. Συλλαμβάνω 15 ιι86α 38 περιβαλεῖν 
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τὸ πλῆθος τῶν ἰχθύων, οἰϊεά οἡ νεοῖβ86 6, ΨΠΕΙῸ 
ΟἿ πῆ8γ, ποί δὐϑιγαΐν, σοη]θοΐιΓα περιλαβεῖν, 

10. μὴ φοβοῦ: ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔση ϑωγρῶν. 
Τιια ραββᾶρα πᾶν ὕδ6 [ἢ 8 ρα ρἢγαβϑὰ : “"" Εθαγ ἢοξ 
τη6, ψῆο0 8ιὴ ἃ 1»}1᾽ν1π6 ΜοββΘηΡΟΥ : γοι πιιδὲ Πογο- 
δἴζοσ 6 ἀγάν νη ἀΠ6 Ὀαηα 5 οὗὁἨ ἃ οἸΟΒ6Γ σοηηθο- 
[ἰοῦ ψ ἢ τη0. Υοιι πιυδῖ Ὀ6 1ΠῪ αἰβοῖρ 6, δὰ 8 
(οσῆογ οὗ τηθη." {06818 οι ρ]ογοϑα {᾿)|6 ἱπιαρό ψῃϊςῇ 
{Π6ῃ ϑροῃίδηθοιβὶΥ οἴἴεγεα [1856 Ἴογπιβ οὐ πυηῖ- 
Ἱηρ δηὰ ἤβῆϊηρ ἃγο, ΟΥ ἰτῆ6 Οατοοκ δῃὰ Ηρῦγον 
ψΓΙίο 5, βοπηθίπηρ8 υβο64 οὗ [ἢο86᾽ ν))}ο δἰίδοῦ θη ἴο 
{ΠΏ 56 ῖνθϑ, ΟΥ Οἱἤθῖβ. δὸο ΟΣ ἂρ. δεῃοεσίροῃ, 
δοινὶ νϑηδῦὶ νϑηδιίϊοηθπι Ποπλη). [ δά, θιιορ. 
ΙΔογι. 6, 96. ἐθηράθη δὲ τοῖς λόγοις τοῦ Μ. ον. 
λόγι. 4., (24. ἐρωτήθεντα τίνι θηραθείη ὑπὸ Πολέμωνος, 
8δη4 4, 16. ἄκουον δὲ τὸ μειράκιον, κατ᾽ ὀλίγον ἐθηράθη, 
δηὰ (Ὁ, 17. δϑοογαῖ. δρ. Χϑηορῇ. Μβϑιῃ. ὦ, 6, 29. οὐκ 
ἄπειρος οἰμαὶ ἄχειν θήραν ἀνθρώπους. δὸ 450 Ὠιον. 
1,Δοτὶ. 4, 16. νἤθγα ἃ ἐἀἰββοϊ υΐθ νου 15 γοίογυηθὰ ἢ 
ἢδαγίης [Π6 61 ἀἰδβογίδίίοη οἵ ΧϑηοἼογδῖθβ οἡ ἴθι- 
Ρθίδηςο, ἰΐ 8 881 : ἄκουον δὲ τὸ μειράκιον κατ᾽ ὀλίγον 
ἐθηράθη. Ρίαι. ΟἸδοπ,. 18. αἷς οὐδενὶ φίλου διαφέροντα 
ιοἰσθωτὸν, ἢ τῷ τὸν μὲν ἤθει καὶ λόγῳ, τόνδ᾽ ὑπὸ χρημάτων 
ἀλίσκεσθαι. ΤΠ πηοη ἢ] 5108 ἀρ. Ρὶυϊαγοῆ, Νμῃι. 
Πυθαγόρην δὲ γόητας ἀπόκλινοντ᾽ ἐπὶ δόξης Θηήρᾳ ἐπ᾽ 
ἀνθρώπων. Ψ]Δη, Υ. Η. Πλατὼν ---- παρελθὼν ἤκουσε 
Σωκράτους, καὶ ἅπαξ ὠὡρεθεὶς ὑπὸ τῆς ἐκείνου Σειρῆνος 
κιτ Δ. 'ΓΠΘοροιΡ. ἃΡ. ΑΙἤθη. 400. ο. πλείους τῶν Θ. 
ἡἠρεῖτο μᾶλλον ἐν ταῖς συνουσίαις ἤ ταῖς δωρεαῖς, ψΠοΓΕ] 
ψου ἃ σἀηςθοὶ [Π6 ἐν, ν Ιοἢ βθοιηβ ἴο ἢδνθ δγίβϑη ἔγοιη 
{Π6 ον οἵ 1Π6 ργεοθήϊηρσ ψογά. (γῖβί βίρῃηϊβῇεβ (88 γ8 
Οτοῖ.) (δῖ 16 Αροβί!εβ, ηοῦ ὈΥ {Π6ὶγ ον 5Κ1}}, θυ 
δυῦ ὈΥ 18 σοιημηδηα δηΐ ᾿πηἤϊιδησο, νου, οἡ 
Βρσγοδαϊηρ ἰογιἢ (Π6 ηδῖ8 οὗ ἴῃς (σοβρεῖὶ, σδίς! 8ο σγοαΐ 
ἃ ὨΠΌΘΓ, {παι (ἴΥ ψουϊὰ πορὰ τἢ6 ἀϑϑιβίδῃσθ ὁ 
οιδην εὐαγγέλισται. 

14. ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον. ΤὮΘ (Οὐοτηπηδηίδίοῦβ Γγο- 
τΔτΚ οα 1Π6 ἰγδηβηΊ10η Ἰτοῦ) ἴῃ ογαξίο αἰγοοέα ἴο (ἢ 6 
οὐἰίφμα, νη] οἢ 18 γθσυθηΐ 1 ἰμ6 Ὀδβὲ δηοίθηΐ δὺ- 
(ἢοτγϑ, (866 Κυρκθ,) ἐπουρῇ το]οοῖοαὰ Ὀγ {π6 τηοάοση 

»- 
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ΟἾΒ. [{ 86 61}8 ἴο "6 ἃ τοῖς οὗ {6 βίρ]6 ρῆγσαβο- 
οἰοργ οὗ [6 ῥγι πῖνε ἀρο5 δηκ ἰδηριδρεϑ. 

17. καὶ ἐγένετο ---- Ἱερουσαλήμ, ΒΥ Κύριος ΤηΔηΥ 
(ὐοιμπημεηίδίοτβ ὑπάδτγβίδηα Ολνὶδέ ἠὲπιδοίζ, δα τυ} 
δσχρίδιη : “ΤΏ ρόνεσ οἵ (ΟἾγδὶ οχογίοθα 1056} 1ἢ 
οὶ ηρ {π6 5810 Κ. οβθῆῃ. δηάὰ Κυΐηοοὶ υπάρι- 
βίδηἱ Ὀγ Κσριος Οὐοά, δῃα ᾿ηίογργεῖ, “τῆς Ὠινη6 
ΡοΟνΕΙ 85 ὙΙἢ ἢ ἴἢ Πϑαϊηρ [Π6 5," Αἴἶον ἦν 
τηιιδί Ὀ6 5Β0ΡΡΙ1Ι6α μετ᾽ αὐτοῦ. ΒΥ αὐτοὺς τηυβῖ ποὲ "6 
υηἀογβίοοα ἴἢ6 ῬΠΔΓΙ8668 δηα [νυ οιδ,; ὯΟ δῖα Ὧο 
Ψ ΠΟΓΘΟ 8414 (ο ἤᾶνα Ὀδϑὴ ἢραϊθά, δηὰ ψῆο ὄδνϑθῇ οϑ- 
ΙαπηπΙαίδα ἢ, Ὀ.ΐ ΓΑΙΠΕΓ ΌΥ αὐτοὺς ἅἃγα τηρϑηΐ -ἐδα 
δὲοῖ; οὐ ἐδπαξ ἰοω, βισὴ 88 δα θθδη Ὀσουρῇΐ ἴο (Ἰγῖβι. 
50 Κυΐηοθὶ, ψ]ο οἰϊθβ ἃ σδῆοη οἵ (888, παπΊο]γ, ὑπ δὲ 
{6 Ηθῦσχον ψυῖθγβ 186 (ἢ 6 ῥγοηοιη σγοἰαιῖνα, ἤθη 
{Π6Γ6 18 ἢο δηἰδοδάθηΐξ πουῃ, ἱπουρσῇ [Ὁ ΠΊΔΥ Ὀ6 ΘΔΒΙΥ 
ηαοτγβίοοα ἔγτομι [6 σοηίοχί. 

19. ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα. ἘΒγ {{||5 {Πη6 δορί. τοῦ- 
ἄἀδγ ([)6 Ηρῦτ. Ἀλλ, γοού. Ὑοί 1{ 15. ριυγα ατϑακ. 866 
δ΄οἢ!. [χ. Βγ κεράμων 18,τηδδηΐ {ἢ ἐΐέθ6. Ὑ εἰδίδίῃ 
οἰΐε8 Τπυςγά. 29,48. Ηροτγοάϊΐδῃ, 1, 19, 16. εἰς τε τὰ 
δωματία ἀνωβάντες λίθοις καὶ κεράμοις ἔβαλλον τοὺς 
ἑπσπεῖς. ἼὮθ βἰῃρΌ ΩΓ ἰ8 υβοὰ ἴῃ Τπυογάϊαο8, δηὰ 
ἘΝΣ ἠὲ δῃοίθαΐ Αἰτο ὙΨΓΙΘΙΒ, δηἀ ΠΠΔΥ Ὀ6 Γοῃαογοά 
ἑϊδδηρ. ἘΞ 

40. ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας. ὅὃο Ἦοω. 1]. λ. 402. 
φόβος ἔλλαβε πάντας. Χροη. Ογ:. ὅ,δ, θΘ. ἄλλαι σε 
ἀπορίαι λήψονται. (᾽ οἴ8.) δ6α 450 δεθνψαγίΖ. (οιη- 
πηθηῖ. Ὦγ. Μδηρϑυ σοπῃ)͵θεΐιγαβ {παῖ οηθ οὗ {6 ἔνο 
ογβ φόβος δΔηὰ ἔκστασις 15 ἃ σ΄ίοββ οἡ [ἢ6 οἴΠοΥ. 
Βυεὲ {8 1468 ἃγε νϑσὺ ἡ δγοης (οὔβογνοβ ατοί.) 

᾿ς 16. 6 Γ βίγιιοκ τ ϑοηάειν", δηα }} οὗὁἨ γδυογοπο 
δὲ τη6 Τ)ινίηθ ρονθγ." Οὐχ {815 ΕΠ ΠΥ Πλτι18 ἢ85 ΜΨΜ6}} 
ΤΟΙΏΔΙΚΕα : τὰ παράδοξα γὰρ εἰώθασι Φόβον ἐμποιεῖν 
τοῖς ἁμαρτωλοῖς, μὴ ποὺ τι δεινὸν πάθωσι, διὰ τὰς ἁμαρ- 
τιὰς αὐτῶν. 

20. παράδοξα. Τὴθ6 ποτὰ ἀδηῃηοίεβ ψῇῆϑδί 15 παρὰ 
δόξαν, δοψυπά οπε᾿ 5 ἀχρθοοίαέΐοη, 4, ἔτοπι (ἢ6 Δἀ]αηςῦ, 
εἰπιιδιιαί, υοπάονε. Τῆθ86 86Ώ868 ἃγα 1Πυβἰγαϊοὰ 
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' (86 ρεάδδδροθ ρῥγοάιςοὰ ὈΥ εἰδείη, Μαυπίδΐο, 
Ι,ΟΘβηογ, δηα οὐἤοῖβ : [ὁ ννῃ!ςΒ ΏΔΥ υ6 δά ἰοα διγδοῇ 
43, 25, οὐ 290. παράδοξα καὶ θαυμασία ἔργα. 
: 49. δοχὴν μεγάλην. Γἢς νογὰ δοχὴ 15 ἀογίνεα ἔγοηι 
δέχεσθαι, ἐο τοροῖυε, οηέογέαΐη, δηὰ (ἰΠογθἔογθ βίρηνῆθβ 
αὮ επέεγίαϊηπιεηί, οὐ ζδαδέ. [ἰ δῆς ΘΓ ἴο ἐῃ6 ΗφΡ. 
ΠΓΦΏ, τη δη. 21, 8. ἐκοίησε ᾿Α. δόχην μεγάλην, δορὰ 
8 Ἐδάγ. 8,1. )ῖοα. 815. 17, 105. ὑποδοχὴκ. ποιεῖσθαι. 
δ᾽. 14. 19. 
. 80. Γραμματεῖς αὐτών, 1. 6. {π6 βογίθο5 οὗ {πὲ 
Ρίδεθ, νὶζ. (6 (Αρογηδυπ 68 οὐ Οὐ] Θ8η8. ὅδο 1)6 
δου, ατοίμιβ, οβοηπ. δὰ Κυΐϊηοο!. Οἰπογ 1688 
ΒΓΟῦΔΌ]6 ΘΧΡΟΒΙΓΙΟΠΒ ΤῊΔΥ͂ Ὀ6 566 ἴῃ Ἧο!. Τὴθ 
ΜΟΙ αὐτῶν 88 οἰ] 6 1 Β0Π16 ΟΟΡ[68, Ὠβηηοἶν, θ6- 
σϑυβ6 (Π6 ἸΠΙΘΓΡΓΟίοΙΒ ΚΗΘῪ ἢοΐ ἴἰο ΨὨΠΙσὮ τ βου ὰ 
μα τεΐοσγϑα, 

51, 82. οὐ χρείαν ἔχουσιν----μετανοίαν. 866 {δα ποίδ 
ΘΏ Μαιίίῃ. 9, 12. ἰο ψῃϊοἢ 1 δαά 8 5: π|118. ραββαρθ οὗ 
Ὠιορθηθβ, γοοογαθα ὃν 1)10 πτυβ8. Οταῖ. 8. ὑ. 181. 
Μοτθοὶ]. ἦν ἐν τῴ Κρανίω θυραυλών' ὥρα γὰρ ὅτι πλεῖσ- 
τοὶ ἀνῆρωποι συνίασι διὰ τοὺς λιμένας καὶ τὰς ἐτεαίραρ' 
δεῖν οὖν φρόνιμον ἄνδρα, ἤπερ τὸν ὥγαθον ἰατρὸν; ὅπου 
πολλοὶ, νοσοῦσιν ἐπεῖσε ἱέναι βοηθήσαντα οὕτως ὅπου 
πλεῖστοι εἰσὶν ἀφρονέστεροι, ἐκεὲὶ μάλιστα ἀποδημεῖν, 

᾿ ἐξελέγχοντα καὶ κολάξοντα τὴν ἀνοίαν αὐτῶν. β 
82. οὐκ ἐλήλυθα---μετανοίαν. 80 Μαϊηοηίοβ (6 

Ῥορηϊ. 7, 4. Ρ. 88. (εἴ. Ὀγ Βυ ον.) “]ὴ ἰοςο υο 
βίδηΐ μοι θη 68 ΒίδΓ6 ΠΟὴ ροδβυηΐ ρεγίδοί 70.511, 1: 6. 
{Πογὰ τ Θχοθ θπῦα Ὠογιπὶ Ἔχοο  θης8. 4υϊ υησυδαι 
Ρθοσδγιηΐ Ἰοηρα 6Θϑ8[ Π]Δ]ΟΓ, υΟη Δτὴ πη8]ογα ἀπῆπουϊ- 
ἰ(αῖα αδοίυβ, βιιο58. ϑ.0 5 Ἔγυηῦ ρΓΟγο8 αὐδη) Ροβίο- 
ΤΊΟΓΘΒ.ἢ ᾿ 

96. οὐ συμφωνεῖ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ καινοῦ. 1 θεϊξανα 
τὸ ἐπίβλημα τὸ, ὅζο. Δα θα6δῃ Ὀοίίογ ατθοκ, 45 (ἢ. 6, 
41. τὸ κάρῷος, ὅτε. Δῃα τὴν δοκὸν, τὴν, ἄς. Βυϊ (Π6 
ποτὰ ἐπίβλημα 185 ΨΔΏΓΠρ᾽ ἸΏ 80 ΠΊΔΗΥ ΠΟΡΙ68, δὴ 15 
80 ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΤΥ, [ῃδ΄ 1{ 8608 10 Ὁ6 8 ἐπίβλημα. 
ΤἼΘ ποπηϊηδίϊνο ο886 (0 σχίσει [τὸ ἴο Ὀ6 ὁ ἄνθρωπος, 
θ6 ἐδις 64 ου οὗ οὐδεὶς, ψ ὨΙΟ ἢ 18. ἄνθρωπος οὐ, ἃ8 ποηιο 
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ἴῃ [δίῃ 18 οἴῃ λοηιο ποη. Ἰῖ τὸ καινὰν Ὀ6 ὑπὸ βομηὶ- 
ΠΝ οᾶξθ, {Ππθη δἷογ σχίξδει 18. ἰ(ο ΡῈ υπάοτβίοοά 
τὸ παλαιὸν. (ΜαΑτΙΚΙΔηά.). 

.. 89. ὁ παλαιὸς χρηστότερός ἐστιν, 1. 6. ϑ0ἜΕΥ, πον, 
δηά (πειϑίογα δεέέευ. Οἡ 86 βυθ]δθοϊ οὗἉἨ {πδ΄ ρσδέδσ. 
ΘΏ66 ἴο οἷά ψῖηθ ΟΥ̓ΒΡ ἢδν, σγ]οἢ 88 ργονοσῃΐδὶ. 1ῃ 
ϑηςίοηΐ (1η168, Ἦ᾽ οἰδίθ ἢ Ὦδ8 ΠΊΔΗΥ Οἰζδί]Οη8 ἴτοηι 16 
ΟἸαβ8|. 81] ψυίοσβ. ὅδὸ Ριηά. ΟἸγρ. 9, 78. αἴνει δὲ 
παλαιὸν μὲν οἶνον, ἄνθεα δ᾽ ὕμνων νεωτέρων. Τλιοίδη, Φ6. 
τῶν ἄλλων ἥδιστόν τε καὶ παλαιότατον οἶνον χενόντων, 
μόνος σὺ πονηρὸν τινα καὶ παχὺν πίνεις. Γλιοίᾳη, Αδίη. 
8. οἶνος ἡδὺς καὶ παλαιὸς ἦν. [1 αἀά, δίορ. 685. ἴοι 
ΑἸΟΧΙΒ ἴῃ ἢ15 Πεθίγ8 : Ὁμοιότατον ἄνθρωπου---διωχε. 
λεῖν. Απά ΑἸεχιβ δρ. Αίδϑη. 441. Ρ. ἔσται δὲ (8ο:}. ὃ 
οἶνοφ) καὶ μαλα Ἢδύς γ᾽, ὀδόντας οὐκ ἔχων, ἤδη “σαπρὸ" 
ἄγαν γέροντα δαιμονίως ἀσπάϑομαι γραῦν, σφίγγα κ. τ΄ Ἅ. 
ἴῃ δρρ γίπρ [Π18 σοπιρασίβοῃ (0 {Π6 οᾶ86 οὗ (Π6 Ῥ[ι8- 
τἰβαῖοδὶ δὰ (τ βίη ἀοοίσ 68, (πη ηἰδίοῦβ γασγῃ. 
ΜϑῃηΥυ (45 ἀοεββ Ὗ εἰβι 61} 8840 δαὶ [86 διυβίθυν οὗ 
1Π6 ῬαΓΙ86 68 15 σοιηραΓοά ἴὸ ποιὸ τοΐπθ, [ἢ 6 πη! 1 Π 688 
οἵ 6805 ἰο οὐά τοἷπε. Βυΐ (485 Κυΐποορί σϑιρδγκβ) 

ΟἸ γι8085 τηϑἰΓασίίοη νν85 }υ8δύ Ὀθείοτγα σοιπραγοα ο [868 
ΠΟῪ ΜΊΠη6 δηἀ {Π6 παν ρσαγιηθπί. ἘᾺΣ πιογα. ργορϑθϊα 
18. (6 Ἔχροβιίοῃ οὗ Εὐς γιὰ: ὁ τῇ . παλαιότητι τοῦ 
νομοῦ συνεθισθεὶς, οὐκ εὐθὺς δύναται τὴν καινότητα τοῦ 
εὐαγγελίου βαστάξειν' οἴεται γὰρ χρηστότερον ἐκεῖνον, 
διὰ τὴν συνήθειαν. ““Ηδ6 ψὴ0 15 δοσιιδβίοιηφα ἔο ἐδ Δἢ- 
χα οὗἉἨ 6 ΓΔ. σαπηοῦ ὕθαγ (Π6 πον! υ οὗ (ἢ6 
Οὐοϑρε!, βίηςα ἢ6 {πη 186 οἰά ὁ ἀβ τ σον το ἢδν- 
ἱησ' Ὀ6θη δοσυϑίοπιρα ἴο 11. ῬῸΣ (858 ἱ,.. Βγυρ. νε]]} 
σθϑοτνο8) “1156 ἔὈΓΠ15 (Π6 [48{6.᾽ ΟἾ γίϑι ἰθδοῆδς {πότη, 
᾿ΔΠογοίογθ, (ῃδέ πηθη ἃγὸ ἢοΐ βυ άθην το Ρ6 ἰηπαϊοά 
1ηἴ0 δι ι5[θ γ 168. 

ΠΘΗ͂ΑΡ, Υἱ. 

ΨΈΚΒΕ 1. ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ. ΤῊΐΒ 15. 0Π6 
οὗ ἴῆοβα ραβ888ρθ8 ἰο ἱπίογργαὶ ψῃ ἢ 106 πμιδὲ (845 (ὁ- 
δαι θΟΠ, ΟἹ ϑοπὶθ Οὐδ οσοαϑβίοη, βῃγανν αν τριηδγῖ8) 
«οαἱέ ὃ Υ' {μ6 οοπηρ οὗ Εἰα5. ἩΒδΐ 18 {(π6 δχδοί 
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τηοδηΐηρ οὗ {{|8 δι δίσιίζουβ ψογά, δευτ. (ἡ Ὠϊςἢ [48 8 
ΨΘΙῪ ΔΗΟΠΊΔΙΟΙΙΒ 811,} 11 18. ᾿τη ροβϑιῦ ] 6 ἴὸ ΡΓοποῦηςοβ 
νἱτἢ σογίδϊηίυ. 1 σάπηοΐ δηΐοσ ᾿ηΐο ἰἢ8 νϑιῖοιβ 
ΟΡὶ ΠΙοἢ8 8η4 Πσοῃ]οοίΐιγο8 οὗ ἴῃ6 (οπηπιοηίϊδίοΓγβ, θυΐ 
τηιιϑῖ Ὀ6 σοηΐοηΐ σι ἢ γοίογγίηρ (Π6 βειἀοηΐ (ο οἱ, 
Κοροδογ, ᾿Ποαάγιάρο, ἀπὰ ΕἸ5]ογ. ῆδ ορϊπίοη οὗ 
ὙΠοορἢγίαςς, δοαιρογ, Πιρμῃιίοοί, δα ὙΥΒΙΓΌΥ, 158 
τπαὲ ψ.σἢ ἢδ8 θ6 θη θπιριδοθα ὈΥ δἰηϊοβί 41] γσϑοθηΐ 
ογίεσβ. ὙΏΘΥ οχροιμπὰ πρωώτον ἀπὸ τῆς δευτέρας τοῦ 
πάσχα [8 ἤγϑιί βαρ θδί δίζου {Π6 βθοοπα ἀδὺ οἵ (ῃ6 
ῬΆΒΒΟΥΘΙ, Οἡ ὙΠΟ ἰῃ6 Ὠδηαα! οὗ σογῃ νψᾶ8, ὈΥῪ 
θινίηθ σομηηδη4, οἴδγοα ὑρ. ΕῸτγ ἴῃ 1μονι. 28, 15. 
(ὐοά ἀἰγεοοίβ {Π6 96 νν8 ἰο πα θον ἴΠ6 βανθὴ ψ66Κ8 οὗ 
{πΠ6 Ῥεηίϊδοοβί, ἀπὸ δευτέρας τοῦ πάσχα, ἴτοιῃ [Π6 56- 
σοπῃά ἀδΥ οἵ (πό Ῥαββονοχγ, ἴσοι (Π6 [τὶ Βα θ δῖ ἀδγ. 
ΝΟῪ 8ίηςεα 6 66 8 ἃγὰ ἀϊγθοίθα ἴο Ὀ6 πυμηθεγοὰ 
ἴο ἴμ6 Ῥεοηίεςοβί, ποῖ ἔτοιῃ (ἢ6 νεγὼ ἄαψ οἵ {πῸ Ῥᾶβ8- 
ονοῦ, νυΐ ἔγομι (6 ὁπ ἐπιπιδα αἐοἰν φμὐδοψμθοηπέ, δηὰ 
(ο τῇς 26 ν»γ8 ἃ ἀδγ οἵὨ ρτεοδΐὶ ποΐβ, 88 θείηρ {πὶ οἡ 
ΨΠ]οἢ {πον οὔδγοα (ἢ6΄ ἢτϑε ἔτυ18 οὗἩ (Π6 σογῃ, 1ζ 18 
0 ψοηάον {παι 41} [Π6 Βα ρα 8 ἔγοιῃη (ἢῃ6 ῬΑββονθγ 
(ο ἴδε Ῥομηίζεοοβί, ἰοοῖκ ἴΠ6 Δρρε]]δίοη ἀπὸ τῆς δευτέ- 
ρας τοῦ πάσχατος. ΤΠαγείογα (Π6 ψογά δευτερόπρωτος 
18. ηοΐ δοπιροιπαάρα οὗ δεύτερον Δη πρώτον, ὑεῖ οὗ 
δεντέρα Δα πρώτον, ἴ0 ΒΙρΏΪΥ (Π6 βοοοηά ἢνγϑί 83840-. 
μαι, (πδί 848: ἢ ψ ῃ]ο ἢ ἰδ ! Δ 6 }] 7 ἔο!ονγ5 {116 
δεοοηά ἀδγ οὗ (86 Ῥαββονοσ. Ῥοίβίθιῃ οὔδγβ (ἢ 8 
(ον ηρ; ἜΧρ  δπδίίοη : “ [Π{6]Π|ρὸ Ὁ ΤΕ ρτὶ- 
τς δα δία) ΠΙΘΏ515 Β6Ο. 4], αυὸ ἰερσευαίυς Ῥὰ-: 
ΓΆΒΟΙΔ 81. ΕἸΏΟΣ, ΟχΧ [(ον]ΐ. 21, 1. 84 26,1. 1 αυὰ 
Τορογιυγ ἰαχ ἀ6 Ῥϑῃϊθι18 880 Γ8 (σᾶρ. 24, 9.) ἀ6α ᾳυᾶ 
ΟὨ γί ϊς Ἰοαυϊατ, ΨΜιαὶ δυίθη οχ (ἰδἱϑηάδγιο 
Ζυάαϊςο, ἰηἴγα ἃΠη08 147 ἰδοἰΙοηδθπη ἢυ}5 ἰρβι9 Ῥὰ- 
ΓΆΒΟἾ 85 βῖνθ 86! ]0018 ν]ΟῚ65 86 ρί168 ἴῃ ἰογγᾶ [5γ86]15 
1 ΟΙ6 γα 1ῃ ὈΓΙΠλι1Π ΒΔ ὈΔΙΌΠΩ τ] 6Ώ 515 ΒΘΟΌΠΑΙ {18γ.᾽ 
ἘΖεοςοῆ. 44, 16. Οὐμογ ἰηϊογργοίδειοηβ ἤᾶνα θθθη 
" ρα, ἴος ψῇιοὶ 1 τηιι8ὲ τοίοσ τῃὴ6 βἰυάδης ἴο 

οἰἔ δηά Κοβοῆοσ, θα, Ἰηὴ ἢϊ8 Ηδγη). ἔνδηρ. δηὰ 
{Π6 ἀοαία δηά ἰδαγηρὰ Βρ. Μαγβῖ οὴ ΜιςἼἤδ6115. Βαϊ 
ΠΟΏΒ οὗἁ [Π6868 (85 ἈΟΒ6Πη1. ΟὈΒΟΓν 68) Γἴ86 ἄρονα ρῥγο- 
ὈΔΌΠΠγΥ. ὅδε6 Μγ. Ηογῃδ β [ηἰτοἀποίίοη, νοὶ. 8, 165. 
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11. ἐπλήσθησαν ἀνοίας, γταδία, αμιοπέϊα, ΖΏΥΟΥΟ; ἃ 5 
ἴῃ Τηυςγά. 8, 48. )1οἀ. δῖος. 441. ν. 2 Μδος. 4, 6. 
14,5. 15, 38. κε αν [818 Ἰάοπὶ ἸΏ ΟἿΓ ον ΪἰΔη- 
σύαρο, ἰῃ 1Π6 υβ6 ΟΠ ψογὰ πιαά; τπουρἢ 1{ 18 σοη- 
ἢηρά ἰο τα νυΐρατ. 8466 δἷδο Ας(8 Φ6, 11. ἐμμαινό- 
μένος αὐτοῖς. ΡΠιθδίηοη (οἰΐϊειὶ ὈῚ Οτοί.) μαινόμεθα 
πάντες ὑπόταν ὀργιφώμεθα. δεα Η. ΤοοΚο, 8541. 

12. ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ. Οη 
{Π|| ἱπίογργοίδίοη οὗ {Π6 ψογὰ πρυσευχῆ, ἰῆθΓα ἰδ 8 
Ὀδοη πο {Ππ|1|6 ἀἸ νουϑι Υ οἵ ορίηοη. δοπια σοπλπθῃ- 
ἰδίοτϑ, 48 Π)ειιβδῖί!9, Μράρ, Ηδιμηοηά, ΟἸοδσγιυς, 
ϑομαυάϊοσ, Ό]]Πυ5, Βῦγ, Μαγκίδηᾶ, Ὑ εἰβίοίη, 
ΟλιΏρθΕ}}, Υεῖί8, Ποάάγι!αρο, δηὰ ῬγάΘδΕΣ, τηϑ᾽ πίδί ἢ 
(Πδἴ προσεύχη, τηιϑί ἤΘΓΟ 5:5 ἃ ργοϑδεμοῖῆα, ΟΥ οτα- 
(ΟΥΥ : δηᾶ τΠδῖ σογίδίη «Θνν]ϑἢ ρίο 68 Οἵ ΟΥΒΠΙΡ ΘΓΘ 
80 σΔ4|}6, [848 66 η γον Ὀγ 1Π6 ὨυΠΊΘΓΟΙβ ρΡΑ88ΔΡὍΑ 
αἰτοα Ὀγ δ εἰβίοίη, ἔσοτη ΨΦόββρῇ. Αηΐϊ. 14, 10, 28. δπά 
σις. 58, δ4, 56, ἃ 57. 1 Μδοο. 8, 46, 47. ΡΗΪ. Τ. 4. 
Ρ. δ65, ῷ. δπὰ Ρὑ. δ74. 8. ἡ. Ρ. 667, Φ7. δηά ρ. δ68, 
26. Ἐρίρῆδη. Η. 80. ΡΠΠο ἄθ Νιι. Μοϑ, Ρ. 168, 8. 
ΟἸδοπιαάβ, ἴῃ 4. οἰγου 8Γ15 ἱὨΒΡΘΟΙ ΟΠ 5 ΠΠΌγο δανθῦϑιι5 
Ἐρίσυγυι. ψΦυνθηδὶ. 8, 290. Εάδ υδὶ ςοῃβίβῖδβ, ἴῃ 
΄4υ8 [6 αιξτο ργοϑβιισῆα, Αςίβ8 16. 18,16. Τα δγρυ- 
τη6η18 Δθἀισοα Ὀγ {Π086 οη {{|18 546 οὐ ἐἢθ 4υδϑίοη 
8Γ6, {πδὲ {Π686 »γοσομοθΐ Μοῖο ουΐ οὗ τῃ6 (οὌΨ 8, 
(Λοει5 16, 18.) ἀπά {παΐ 8ῃ ΟΥΓδίογυ οὗ {πὶ ϑογί, πιδῪ 
88 Μ6]] 06 προσευχὴ τοῦ Θεοῦ, ἃ8 ναὸς τοῦ Θεοῦ, 1Ὡ 
Αςῖ8 Φ6, 6]. ἀηὰ ὁ Τἢ65. 2, 4. : (ἢδὶ προσευχὴ τοῦ 
Θεοῦ, ἰάΚαη ἴῃ {Π6 86η86 οὕργαψον μηέο σά, 18 ΑΌἢοτ- 
Τοηΐ ἴγοιῃ [Π6 8 Ρ]1Ο ΠΥ οὗὨ βογιρίυγαὶ! αἰσίοη ; δηά 
{πᾶ [Π6 ννογά διανυκτερεύειν πορέθηι σοηδιηιθ ΡΟ, υἱρίίαγο, 
ΒΡΕΡ ΥΤΟϑροοϑ οιη  μΙδοοιυλοῦεῖῃ ἢ ρ ἢ 18 80 Βρθηΐ. 
ἢ οΟδ]θοίίοΠ5 ἴο {Π6 σοτῃπηοῦ πιο γργοίδιίοη 8Γ6, ὈΥ 

ΟδρΡ6}1, {π1}18 ΒρθαΙ οὐ Υ δηά δοιυίοϊν βίαια. “ΤῊΘ 
σΟΙΏΙΏΟΏ 5ἰρηιβοδίίοη οὗ προσευχὴ 15 Ἰηἀοο ργαψοῦ, 
δαΐ ὈοΓ προσευχὴ δὰ δέησις (ἃ ἴεγῃι οὗὁἨ ΠρΑΡΙΥ 1Π6 
Β8Π16 ᾿ΠΡοΥΐ,) 8416 ἰνψαγβ, ἰὼ {Π6 Νεὸν Ταεβίδιηθηΐ, 
σοηβίγαιρα ψΠ ἢ (ἢ 6 ρΓΘροϑιτοη πρὸς, θοΐογα {Π6 οδ]εοὶ 
Δαἀάτγοϑβοθά. ὅθε Αοίβ 12, ὅ. οῃ. 10, 1. 1δὅ, 80. 
ΗΘ. δ, 7. Απᾶὰ Ψῇρη οἰἴ 6 γ ἰθγηὶ 18 [Ὁ] οϑα ὈΥ (ἢ 8 



Β΄ 81. ΨΌΚΕ, ΟΗΑΡ. ΥἹ. 

Βεηπίνο οἵα ψογά, ἀθηοίηρ' 5 Ῥεγβοη, 1 15 ἱη να ΔΌ 
[6 Ρογϑοη ὑγαγίηρ, ποῖ {Π6 ΠΕ Π0 8 ὑΓαγθὰ ἰσ. δ66 
δαπηοβ ὅ, 16. ἤν. ὅ, 8. 8, 8. ΤΠοιρὰ (η6 ψογάβ οσςσὰγ. 
ἴη 16 δδρ. δηὰ πη (ῃΠ6 Ν, Τ᾿ {ἰπηὸ5 ψΠΠοι πα θογ, 
ἐἢ 8. σΘΏΪΕΙνΟ 18 ποῖ, ἴὴ ἃ 5ηρ6 1πδίδῃςσο, θη ρ] ουθα ἴο 
ἀοποίβ ἐπθ Ῥοίηρ ἰο ψῇοπι ΒυρΡ] 1] οδίΊοἢ 15 πλδάθ. 
ϑυσῇ ἃ πιοάδ οὗ Ἰηξθγργοίδιοη που 06 βυρνογβίῖνα 
οὗ ἰῃ6 δῃδίορυ οὗἨ {Π6 ἰδηριαρο. ἜΠ6 ΟἿΪΥ ΨΥ οὗ 
δυοιαΐϊηρ {Π18 ΘΙΓΟΙ͂ ὮΘΓΘ, 15 ΟΥ̓ ΠΡΙ ΘΙΓΕ ΔΠΟΙΠΘΡ 
πιοδηΐηρ ἴο {Π6 ψογὰ προσευχὴ, δΔῃ ἰγαηβίαιηρ ἰΐ ἃ 
ἄσιωϑε, οὐ ρίασε οὕ Ῥγαψον, απ ογαίογψ. ΤὨδί {Π6Γὰ 18 
πηδουθύδα δυϊβογιίν ἴῸΓ {Π18 πηοδηϊηρ οὗ [ἢ ψογά, 15 
Δῆσψῃ ὈΥ (Π6 ΘΧΔΠΊρ[68 ργοάυςοα Ὀγ Ἦ οἰβίεϊπ, ἵγοπι 
ῬΏΙΟ, Φοβαρίυϑ, πα οἴπογθ. [[μΚ6 ι.568 1 ἀραίη [ἢ 
τῆ 884π|6 86η86, Αοςίξβ 16,138,16. ΑΒ8 ἰδ νοτά, τῆ. 
ΔΌΡΙΙ6ἃ, ΡΘΟΌΪΠΑΥΥ τοραγάρα {Π6 ΨΘνἱδ ἢ ψοτβῃρ, [{ 
ἴγᾶ8 88 ΠηΠΟἢ ΔΡΡΓΟΡΓδίΘα 88 (6 ψογὰ συναγωγὴ. ἢ 
Βαυϊξ {Π686 ΟὈ]ΘΟο.ΙΟἢ 8 866 πὶ [0 αν 11{{16 ΟΥ πὸ ψοῖρἢί, 
δηἋ {Π6 σοπηηοη ἰηϊογργοίδιοη ἢ88 δοθῆ δ δηά 
βα(᾿δδοίογιν ἀοίδηἀοα ὃν Ψίιπησα νη. Ψψυά. Ρ. 192. 
Κγρᾷκο, δοθίθυβπογ, ἀηα Κυΐϊποεοϊ. [ἢ ἔδοῖ, διανυκτερεύ- 
ἐἰν, Β'ρΠ 68 “ [0 Ρ488 [6 Ὠ!ρῇϊ,᾽᾽ δῃαὶ 18 ηοΐ ΟΗΪῪ υϑοά 
δὲ ρίασεα, Ὀὰϊ οὗ ἐλίηρδ δηαὰ Ὀυβῖπ688, δροιΐδ ψῃϊοΝ 
ΔῺΥ ὉΠ6 18 ἀρ λωος . 1᾿ (18 βθηβ6, Κυρίκα οἰΐθ8 
Π)διοά, δΓ᾽΄ . 18, 60Φ. διανυκτέρευον ἐν τοῖς ὅπλοις ὑπὸ τῶν 
τειχῶν. δὃο Αρρίδῃ. Βε6]]1. Ῥυη. 180. δηά βδϑνϑγαὶ 
ΟΥΠΟΙ ρᾶβϑϑᾶρ68, Βυΐ ὅπλα οἴξδῃ ἀδηοίαβ δἰἐμαΐίου δὰ 
Ῥίαοθ, 88 σαδίγα, ΔΠᾺ Ββοιηθίπη68 (88 ἴῃ {{Π|6 {πνγῸ 
ἀρακῦμ ΔΌονθ,) ἀγηιαξμγα, ΔΓΓΛΟΌΓ, δηα {πογοίογο 

ὅπλοις 4068 ποΐ ΓαΐεΓ (ο (Πίηρ,, οὐ οιηρὶ ογιηθηΐ, Ὀὰΐ 
[88 τῇ ϑγαὶγ (ἢ βεη86 οὗ μεθ᾽ ὅπλων. δ66 δίυγΖ. ἴῃ 
6χ. Χεη. Ὑ7ο] ἢ πλοῦ δρροϑβϑί(θϊγ οἰΐεβ Ρἢδ). Ἐρ. τῇ 
λώβη διανευκτέρευε. [{ τηιχϑῖ ΤΠΟΓΘΟΥΘΙ δ6 Αι Ἴβεῤιδὲρ 

4 

(παΐ τοῦ Θεοῦ 15 Π6ΓΘ, 88 οἴϊβῃ, ἃ σεηίξυς ο7 οὐ)εεῖ, 

ἘΞ Τὴ (16 δοοορίδιίοη, 1,δἴπὶ τυ γβ ἰγαηβϑδοσγοὰ ἱξ ἰηῖο τΠ οἷς 18Π- 
ξυαρο. Τμδῖ ᾿πθ οὗἨ ψυνθῃδὶ 18 νγᾺὲ}} Κηονῃ, ὅ86ῖ. 8. ““ Εἀδ υδὶ 
ΘΟὨΒΙΒ(Ά8, ἰὴ 48 ἴ86 ἀΌδΒΕΓΟ ὈΓΟΒΘΊΟΙδ." Νοῦν, ψῃθη [Ππ6 τηϑϑηϊης 
δ ἃ Που86 ΟΥ̓ ργαΥ ΘΓ, [Π 6 ΘΧργ βδίοη ἡ προσευχὴ τοῦ Θεοῦ, ἰ8 Δηδ]ο- 
δου Ο ὁ οἴκος τοῦ Θεοῦ, ἐλ ἄοιιδο 977 αοά, “πὴ ἴο τὸ ἱερὸν τοῦ Θεοῦ, 
ἐλε ἐοηιρίε 9" αοά. ((ὐδιαρῦ.) 



5Τ. Εῦ ΚΕ, ΟΗΑΡ. ΨΙ.- φδἃ 

ἱ. 6. 1 ἀφῃηοίθβ (6 οὐ͵εοῖ δϑοιῖν ψὶοἢ ΔΏΥ οδδ ἰδ 
οσουρίοα ; (οἢ [ἢ18 86η86, 358.86 (Ὑ]488, στ. 5ὅ8ογ. 108, 
8δη4 Μογβί. Ῥἢ1.. ὅδογ. 160 δηᾶὰ 287,) δῃμὰ “!1ὴ {18 
Β6η86 1{ ἰγραυθης Οσσυγβ ἢ {Π86 Π6Ὺ Τοβίδχηθηϊ, 
“66 Μδῖῇ. 9, 85. 10,1. Αςἰ5 4, 9.1 Φοῖ. 2, ὅ. 80 
209. Αηϊΐϊ. 9, 9. ἐπὶ δέησιν καὶ ἱκετείαν ταῦ Θεοῦ κατα: 
ῴφυε, ἤδρτῖο [ὑτηυβὲ 6 οὔϑαγναᾷ, τὶ 186 σοηινθ 
[48 {Π6 ἔογος οὗ πρὸς, ψ] ἢ 8ὴ δοσιιβαῖνα. δὸ [ἡν. 4, 
8. 1ηἴογ ρῥγθοδίϊομθιῃ Πόθπι. Τῆς .5θη ππθηΐ {πογο- 
ἔἴογρ ἰῃἰθηδά ἴο "6 δχργθβϑδά ἴῃ 16 ργθβθηΐ ββ58αρθ, 
19 ἰῃ6 ΒΔ016 88 (Πί ἴῃ Αοίβ 1, 1Φ. προσκαρτερεῖν τῇ 
προσευχὴ καὶ τῇ δεήσει. ΟἸΟΓΔΙΠΙΥ Ὠδα προσευχὴ Ὀ66η 
υϑ64 ἴη [ῃ6 86η86 οὗ ογασέογψ, [Π6 αγέϊοία αὰϊα αν. 
θδθη θιῃρὶογθά, δηὰ Οδρθεὶ] δηὰ οἵδϑῦβ, 'ῃΏ νβϑῖῶ 
οἰΐθ {Π6 ΘΧργθββίοῃβ ὁ οἰκὸς τοῦ Θεοῦ, Δῃηά τὸ ἱερὸν. τοῦ 
Θεοῦ βίης (ἢ.686. ψθΓ6 ΔρΡ]16α 3016εἷν ἴο [86 7εηιρέε αὲ 
εγμδαΐοηι, 80 ο4}16ἃ κατ᾽ ἐξοχὴν. Α5 ἴο {π᾿ ἄτρε 
τηθηΐ υτρεα Ὀγ ΟδΔΏρὈΕ]], μδιλοὶν, [αὶ νγ6 σθησΓα νυ 
ΒΔΥῪ ἔλθ σμυτοῖ, ψΒογα ἤθεα ἰ8 θυ  ὁπ6 οἤατοῖ, 
τηυδί τοιατῖκ [Πὺ (ἢ6 ΙΔΙΟΙΏ 186. ΓΣΊΘΓΕΙΥ τποάρτχι, δὰ 
(88 ἔδγ 881 σδῇ γϑιηθθοθῦ) 18 ψ]ουΐϊ ΡΆΓΑ116] τὴ [ἢ9 
Ονεοῖΐ Ἰδησυασθ. Μογθϑονοσ, ἰδ βθῆβο δγϑίηρ σαὶ οὗ 
{86 ἀονα ἱπίδγργαίδι, ἄρρθατῖβ [ὯΓ 1688. Δρροβίίθ, 
ΔΠΑ 5 ἰηάφε4, βοιιονῃδί {τιρίά. ΒΥ προσευχὴ, ψὁ 
8ΓΘ ἴο υῃάἀοτϑίδη ποῖ τη γον Ῥγάγοσγ, θυ ὨΟΙΥ πιοαϊ- 
ἰαἰίοη, φη [Πδὲ ἀσνοιε ΓΠουρ {1} 6858 τ ΒΙΟΪ δια} ν 
ἔτ ες δοσοιηρδηΐοβ, δηα [Οἱ όνγ8 ἔδγνθηΐς ῥυϑυθῖς 
ἢ (58 νίανν, [ΠΔῪ ΔΡΡροβί [οἷν οἶδα Αγιὰπά, 8, ὅ8. 

προφευχὴ, καὶ μεταίται, καὶ πάντες ἄνθρωκοι --- πτωχοὶ 
λύπην προαγορεύρυσι" τοῦτο μὲν γὰρ οὐδεὶς ἄπεισιν εἰφ 
προσευχὴν, μὴ οὐχὶ ᾧροντίδων σῴόδρα" τοῦτο δὲ: κ, τ. Ὺ) 

ΟΥ ἴη8ὲ 1 οἴη ἰο ποίίςα (Π6 Θχοο! ]θηΐ στεδτκ οὗ 
δομοοίίζεη ; ““ δεγνδίογ Ὠοβίευ 8]141 0168 8011{π|8. 68ῦ 
ῃοσΐθηι ῥγθοίῦι8 ἰγαηβίρογο, αυοὰ Ψυάεῖθ ποη.ογαὶ 
ἱποοηϑοείαῃῃ!. Ηδ Δρροϑιίεϊν οἱΐθβϑ Βογδομοίῃ, 10]. 
14, 1. οςουῖ ΚΗ, (ἢ 1)18 οχ ογο ὶ. Φοοβδηῆδῃ : αυϊοῦῃ- 
486 βδίϊαί 96 νογῦ8. ἰορίβ, οἱ ἀοίηδα [ἢ ογαίίομθ 
Βαογποοῖδε, 11 πδπὶο ἔδγγες πυηεμπι. τη]... .-ΤὨ8 
αγεϊοῖο, ἔτοιη ψῃϊοῦδ Μαάδ ἴῃ. νϑίῃ 86 618 10 ἔτ 
(π6 Ἰηἰογργοίδιίοη ογαέο γα. 15 864 1η {18 ρα5ϑάμα. σὲ 



486 81. Χὔκξ, ΟΗᾺΑΡ. ΥἹ. 

1Ταΐα, 88 ἰῃ Μαίε. 21, 22. πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν 
τῇ προσευχῇ, ἴῃ οί ΨΠΐοἢ ρίδοαβ 1 15. ἀϊδίου! ἰο 
δα ΡρΥ 88 ἐβρ, ονγοο οἵ {δα αγίϊς!β, ἱπῃουρὴ ἴῃ 1158 οὗ 
ΤλιΚο, {πο Γ6 586 1}8 ἃ γοΐδιθηςβ ἴο προσεύξασθαι, Μ᾿ἢϊς 
Ργοσοθάββ. Οη {δε ἀϊβδγεποα θοίννθθη {16 ργοβθισῇῃε 
Δ ηἀ βυπδρορίια8, ἰ πιυϑὲ γοίογ {Π6 σοδύοσ ἰο Μγ. Εἰδ- 
Ι6γ᾽8 δῃποίδιίοη, δηά ἰο Μτσ. Ηογηθ᾽β [πἰγοάιςοί. νοί. 
ὅ. 288. 

18. ἀποστόλους. Οη {[|18 πιροτγίδηϊ ἴδγῃ!; 866 (6 
Ὠοία οὐ Μεαίιῇ. 10, 2. ἰο ψῃϊοῇ 1 ἢον διά, {πᾶξ οὐζΓ 
ϑαν]ουΓ ἤΘγ σα ρ] ογοὰ {Π6 ϑγγιδς, οΥ Ομ άθα ὅϑυγιδς 
ΓΤ Ὁ, σἢς ἢ, ἃ8 Βαγοηῖιβ δηα δομοεοίίσοη οὔβογνο, 
88 Ὠοΐ 8 πεῖῦ ἀοβίρηῃδίίοη, Ὀᾳΐϊ Παὰ Ὀδδθὴ ἰοηρ' ΔΡ΄Ὸ 
εἰρ] ογοά Ὀγ {88 96ν)}8, ἰο ἀθηοίθβ Δῃγ οὔθ ἀερμέοά 
ἴο δεῖ ἴῸγ δηοίῃενγ, εἴμογ ὈῪ (86 ἀοίϊνογευ οὗ ἃ 
τλοβ8ᾶ66, ΟΥΓ ἴῃ 6 ηδροοσίεαἰ!οη οὐ ΔΏΥ αὔδλις ψνηϑίονοσγ. 
10 ἀρρθϑδγβ, ἔσο (6 ΒδΌΡΙηΙςΑΙ] οἰζαιοη8 οὗ δοῃοοίῖ- 
εη, {Π4ΐ {Π6 ἴοτη νὰ8 σΠΙΘΗΥ σοηῆηρά ἴο Ρ6ΊβΟοη8 
Β6η0 ΟἹ ειδίϊο Ὀιιβ᾽η 658, ἃ5 δι 888 ἋΟΓ8, ΠΌΠΟΪΟ8, ΟΓ 
ΘΏνοΟΥβ. Οὐδ [ἢ686 Τ᾽, οτ Ιραῖο8 δὰ Αροβί]εβ 
οὔ (η6 968, ἴ σδῃ ΟἿΪΥ σοϑεν' [Π6 γεδάθγ ἴο {Π6 οἰδθο- 
ταία ποία οἵ ψιϊγίησα. ἀ6 δὅγῃ, 204, δ77, δῃὰ τη 
σοηΐθηΐ τη 86} ψ ἢ δα δ] οἰπίηρ; {Π|6 ΓΟ] ον ηρ᾽ ραϑ88ρ6 
οἵ Φομπμᾷ, ἴο]. 18, 2. βξοἰοοίοα ἴτοπι {πὸ ναϊυδῦ]ο παὺῦ- 
Ὀ1ηΐςΔΙ ΠΠπδἰγαι!οη8 οὗ δομοοιίσοη ; ψψἤΘΓΟ {Π|6 ΒΘΏΪΟΓΒ 
(8 δά άγθ85 [Π6 ργιββί : ΤῸ ΤΣ ὙΠῸ ἫΝ, Δρο αἰΐε- 
ξαϊϊ διιηιι5 α ϑυννηοάγιο, ΠΓΝῚ Ὁ τυ ΟΥτιρῦ, ἐπε 
Ὁ6)Ὸ 65 ἰδραέιιδ ποδίον εὐ ϑυποάνϊ : ΑἸ ἀ)ωγαπιιδ εὐρα 
ἐξ }ε6ν δμῆι, ψεὶ ἐπ ἦοο ἑεπιρίο μαδὶίέαξ, πὸ γεδίο ἐχραΐζιο- 
ηἷδ αἰδέον' φιϊοχμαηι αρα8. σμαπι πος {ἰδὲ ργαοορἤπεϑ. 
Οπ {π6 Ὠυπηθδγ, πδηλ68, ἀΙρΏΥ, οἶσα δηὰ δυϊ ποῦ 
οὔ τ1Π6 ΑΡροϑβιῖ68, [ τηιιϑῖ γοΐδ (Π6 γϑαάθσ ἴο {Π6 δῦονο- 
τη ηςοη64 ἐγαςΐ οὗἩ Νιητίηρα ἀς ὅγηῃ. υά. δ77. Τρ. 
Ηϊ8ι. Εσς]69. 482. δραπδμοίη) 1) ββογίδί. ἀ6 Α ἐιοῖςς 
οἷ ἴῃ νο]. 2. Βοοκ 8. οἵ 8 ψογβ ; ϑιι σοῦ 1 68. ἴῃ 
νος6, Ηρΐη8. ἔχοσο. ρ. 16δ. Βαβῆδρθ, Απηδὶ, ΕςοΪβδ. 
Ῥ- 88. τς ἢ] 8 πο. 580}. 1, 91. (ἂν. Απίϊη. 
Ἴ: Ρ- 179. δ! ἢ 8.5 Ηἰ53ι. Εσο δ. δα τ ΔΗΥ 
οἴδογβ, ϑρθοιῆθα Ὀγ Ὑ)ο] ἢ δηὰ Κοθοβογ. Τῇῃδ οοη- 
δ 1ητηδΔῖ6 ν βάοιη οὗ ον [κογὰ, 88 δνϊησοα, 1} γοίογ- 



5Τ. ΧΌΚΕ, ΟΠΑΡ. ΥἹΓ. Φ8) 

Θῃ66 ἴο {π6 εηε ργοροβϑά ἴῃ {8 σῃοῖςθ οὗ ἴπ6 Αροϑ- 
{{68, ἢ88 θθθη πα] οΙοιι8᾽ν ροϊηθα οὐἱ Ὁγ Μτ. [οςΚο, 
ἴῃ [118 “ ΒΘΑΘΟ ΔὈΪ] 688 οὗ (Πγϑἐἰδην. 

17. ἐπὶ τόπου πεδινοῦ. ΠΕ 8:1}υὑΔί]οη τγᾶ8, ον ν γ, 
δῖ οὔςθ (ἢδὲ οἵα τηουρπίδίη, ἀπά ἃ ρ]Δ41η, ἰ. 6. ἃ βογί οὗ 
ἐαῤίο ἰαπά; δηὰ (8 (485 Κουσῆθη οὔβογνθβ,) {ἢ} 18 
δοσουηΐ ΟΥΪΛΙΚα 18 τοσοηο!εα ψιἢ ἐμαὶ οὗ Μαβῆ. 
(ΟΙ. 5. ἘὸΓ 1 δββοηῖ (ὁ Κουοίθη, Βοβθηη. δηῃά 
οἴδογβ, (δι [Π6 παγγαίϊίοηβ ἤδνθ σϑβρθοΐ ἰο {Π6 ϑαπηιδ 
αἰγουμηϑίδησθ. Απᾶ (45 Βοβθῆσῃ. οὔϑβογνθ,) (δθ 
εαοναΐμηι δὰ τἰῃ6 »ογογαΐϊο ὑτονα ἰπθῖ ἴο δ6 {6 
581η6, 8η4 80 τησἢ {ἢ 6 ΠΊΟΓΘ, 5ἰπσ 6 ϑδοῇ νσιίοσ 8465, 
τη (Ἰγιβέ, οη σοποϊυάϊηρ ἢ15 ἀϊδοουγβθ, τοίυσηθα ἴο 
Οδροϑηδυπι, δηά τἤρτα ποαϊοὰ {6 (δη ΓΟ 5 56Γ- 
ναηῖ. Τῆδί (6 ἀἰβοοιΓβο ᾿Ἰθτο σοοογάρα Ὀγ 16, 18 
8 ΘΔ η{14}}γΥ {π6 βδπλ6 ψ ΤΠ {Π|Ὲ δουιθοη οἡ ἴἢ6 τηοιηΐ, 
ἴη Μαίον, ἢ85 θη {}}Υ ργονοὰ Ὀγ Κιυιίϊηοοὶ οὐ 
Μεαίιῃ. ρ.ὄ 116. Ὑἵεί, τῃδι {Π6γὰ 581}}] γϑι)δὶ 8 801} 6 

. ἸΠΠου γ, σδηηοί ΡῈ ἀρηϊθα. Τα ροϊηίβ οὗ ἀἰϊθδἔετν- 
, Θῃς6, 8δη4 [ἢ6 ρτορδθ δ οϑιι568 {ποσγθοῖ, ἤν θθθὴ οο- 
ΡΙΟΒΙΥ. ροϊηίεα οἷ ὈὉν Κυΐηοθὶ οὐ ἰῃ6 ρτγοϑβθηΐ 
Ραββαρθ, ἴο μοι. 1 τηυδί 6 σοηίθηΐϊ ἴο ΓΕΙῸΓ ΠΥ͂ 
ΤοΔο 5. δ'66 4130, Μγ. ἘΠ5]6γ5 ποίβ οὴ ν. 20. Τβμαὶῖ 
10 88 ἃ ρ͵αΐῃ ΟἹ ἃ πιοππίδίη, δη(, 85 18. {8118} 5ὺρ- 
Ροβϑά, Μούῃιί Ταρογ, 18 σοηβτγιαθα ὈΥ {π6 [Ὁ] ον. 
οἰ δίϊοηβ ριοάυπςρά ὃγ Υ᾽ εἰβϑίεο!η. Ηϊθγοηγ. δὰ Ηοξβ: 
ὅ. Ἐπί δυΐθιῃῃ ΤΠΑΌΟΥ τηοη5 1η (416, 5108 1 σδπι- 
ΡΘβίρυδβ, γοϊαπηυ5 δἴᾳι!8 5001}}18 ῈΧ οὶ ραγία ἤηϊ- 
τγ αυδι ον. Δάδιηδηημ8β]1,11. Μοη8 ἼΠΑΡΟΥ, ἴῃ ᾿ 
(δ! ωᾶ 111. Μ. 4 ἰᾶςιι (ἸΠηογοίῃ ἀϊβίδί, πὐἱγᾷ γοϊαηάὶὲ-: 

. ἰΔ6 6Χ ΟἸὨΙΙ ρᾶγία οο] ] θοία5, ἃ ρᾶγία Ὀθογρδ]] ἐπὶ ἀ θήν 
ϑυρτγδάϊοίααι βίασηυτ, Ὠδιθοϑβιι8 να] ἀὲ οἵ ἤοτσι 8, 1ῃ 
συ}08- ἀηηορηᾶ βιπη}416 ΔΙΏΡρ]8. ρίαη ἰῖε5 ϑιῖνα ὑΓῶ- 
Ετλῆσι αἰγουμπμοϊηοίᾳ Ὠαρδίιγ, συ} }}8 1 τη 610 σϑῦ!ρο 

οΠδοϊογαῃ ᾿Ἰη68ὺ ρσγΆηάθ Ἰῃοηδϑίογιυα, οἵ Ρ] στ πλδ 
δογυῃάθῃ οο ] 18», ἢ81} 11}1118 ΟΠ {18 σΔτη ΡΟ ϑ.Ὑ18 νοσίοχ 
ΟῚ ἴῃ δηραβίυμη σοογίδί σασυμηθη, 564 1η ἰδεπ6]- 
Ὡρῖη ἀπ δία βίδα όσα. 

17. τῆς παραλίουι δυραυά χώρας, οΥ γῆς : [πουρῇ 
186 6}1Π}ρ518 15 ΒΟΆΓΟΘΙΥ Ἔν ΟΣ 80Ρ0116 ἃ, ἀπὰ δορδδγ ἢ 88 
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Ὑ611 οὐδβογνοᾶ, {παὶ παράλιος 18 ΡΈΠΟΓΑΙΙΥ υ806 οἵ 
ΤορΊοηΒ Δη σουη 168, ΝΘΓῪ ΓΑΤΟΪΥ οὗ οἱΕ165, ἢ Ὑ ΠΠΟἢ 
ς886 {6 ψοτγὰ παραθαλάσσιος 18 808} ΘηιρΙογοά. 

17. Ἧτνο βογίβ οἵὗἨ ρϑύβοῃβϑ δ ἤδγε πιϑῃίοηθᾶ ; 
[Βοβ6 ψἢο σαηι ἐο ἦθαν' ἀΐῃι. ἡ ὨΙοΟἢ ρτοῦδοὶν ἱποϊυά θα 
ἐπό8β86 ψῃο0 σδις ἴτομι (6 ςοδϑῖβ οἵ ΤΥτο δηα δ40}) 
δῃάὰ ψο ψογα λοαξζθηϑ, αι οατηθ ουϊ οὗ ον ἱοσέέῳ ; 
δη [Ὠο86 ΠΟ σᾶπιο ἴο θ6 Ππραϊθα οὗ {π6ὶγ ἀἴθραθθθ. 
ἰχριρεφὰ αϑά, ᾿ 
.18. ὕμενοι ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, υδχθή; 

ΤΠΘ μὴν ἀπαμ με δηά το λεισθαι, ἀδηοῖθ ἴο ὨΙΠάοΥ, 
(τοῦ }]6, νοχ, ὅζο. Ὁ. ᾿γκϑοηβ Ὀυϑίηθ88 οὗ Δὴγ Κίηά, 
Ῥαϊ Θβρθοία! γ ὈΥ ραϊη} δηά σἤγοηϊοαὶ αἸ86 4569, 
ἢ σὴ σομῆπο (ἢ6 μϑίθηΐ, δπὰ [ἱπᾶθῦ ἢϊηη ἔγοηι 
διιθμάϊηρ (0 Π18 υϑιι4] οσσυραίοηθ. ΟἿ (ἢ 8 5686, 
ΤΑΔΏΥ ΕΧΔΙΏΡ165 8.6 ρῥγοάἀιοθά ὃν ὟΥ οἰδίβθιη, [}οθβΏοσ, 
δορὰ οἴποῖβ. ΄. | ᾿ 

19. ἐξήρχετο, ἐχοτίοα [(86]ἢ, νψὰ8 οἰϊοδοίουβ. 50 
{π6 Ηδορτ. ΜᾺ τη ΒΙἢ 1, 18. 1 (ἢ6 τηθη οἵ {Πο86 
{{π|65 ἐπουρῶύ {μας (Π6 ροΐδῃου, Ὁ. ψ ΙΟἢ 1}6 δι Κ 
ὍΕΓΟ μθαϊο, Ῥτοσθθάρα ἔοι 6818 ὈΥ ἃ δβοῖϊ οὗ τξ 

, ἰἴ ψβ τἼ6Γ6 βίυρ! ἃ ἴδηογ. (Βοβθηπ.) Αγαϊπϑὶ 
1Π18 ΘΥΤΌΓ 1Ὁ 18 {Π6 ΠΏΟΓΕ ΠΕΟΘΒΒΑΤῪ [0 ςλυ θη εἶα 
Γοδήάοσ, βίποα ἰηΐο 1 ὄνθῃ {Π6 μιαϊςῖοιι8 Εἰ ΠΥ ΠΥ 5 
86 618 ἴο ἴανα {||}6η, ψ πὸ τοηαγκβ, Δυνάμις ἀπ᾿ αὖ- 
τοῦ ἐξήρχετο θεία, ἰωμένη τοὺς μόνον Γ περοδ το αὐτοῦ. 
Βγ {Π6 ἰογὰ ἐξήρχετο Οτοιυ8 υηάἀεογθίδηβ {μὲ (ἢ 5 
Βοίδθου ψὰ8 ποί αὐνδηξϊέξοιια, δαὶ ἐπέγὶπδῖο, ὃν ἀὲδ ἀπο. 
υἱηθ παΐμγο. . (866 ἱπέγα, 8, 46. δὰ Με}. 9, ὅδ, 6.) 
ΤΉΙΒ ορίπΐοῃ, (ὁ τ ΏΙΟἢ 1 ἀο ποῖ Παδβιδίθ ἴο δοσϑέδ, 
Βθρίηβϑ Τοιπάθα ομ ᾿ΠΘΟΡἢγ]ασί, ποὺ ἢ οα4] 
ἀγας, δῃὰ οἰδρδησυ, ΟὈΒΘγνα8 : οἱ μὲν γὰρ προφῆται καὶ 
εἷ ἅγιοι οὐκ εἶχον δύναμιν ἐξερχομένην ἀπ᾽ αὐτῶν" οὐ γὰρ 
ἦσαν αὐ τοὶ πηγαὶ δυνάμεων" ὃ δὲ Κύριος, δυνάμιν εἶχεν ἐξερ- 
χομένην ἀπ᾽ αὐτοῦ" αὐτὸς γὰρ ἦν πηγὴ τῆς δυνάμεως" ἧς οἱ 
γε προφῆται, καὶ οἱ ἅγιοι ἐδέχοντο μᾶλλον ἄνωθεν δυνάμιν, 

. 420. μακάριοι οἱ ππτωκοί. τ οηΐαΐοΓβ ἃ: ἀϊνιἀοα 
ἴπ {Π61Γ Ορ᾿ οι ψ ὨΘΙΠΟΓ ναί 185 Πογα τοϊδιοα Ὀγ δ 
Το 88 ἱπίοηάοά ἰοῦ ψῃδῦ 15 σογλμοηῃ σα]16 4 ἐλε 
ΘΕΤΊΝΟΗ ΟΝ ἐἦθ Δίσωπέ, τοϊαϊοα Ὀγ δι. Μείίπον τα ἐπ 6 
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δ, ὁἀἰχε ἢ, δηᾶ Ββονθηίῃ οπαρίοτβ ο' ἐἶ8 ΘΟΌβροῖ. [ 
10ῈὈῈ {Π6 8816 ἀΐδβοουγβο, 10 18 σηοἢ ἀπο τη ἢ Όγ δι. 
ΤΆΚο, ψἢο τοϊδῖθϑ (ἢ ἔνο ἔτϑι δεαξτἐμα!5 (οτα! {ἰπρ 16 

οδίαοβί ραγί οὗ {6 Γα81) 1η [6 ἐδέεγαΐ Β6η56, ψ ἢ ΘΓΘΔΒ 
ι. Μαϊῖμον τοϊδΐθϑ {Π6πὰ 'π {Π6 πιεέαρλογὶοαί, Μοές 

τρῃς ΡῈ ϑροίκεῃ ὈΥ οἷιγ ϑανίουγ, δη4ἃ δὲ {ἰδ 8816 
{π|6 ; θα οη6 Επνδηρο 5 τρις οἤοοβα ἴο τηϑηίίοη: 
ΟἿΘ Ρϑγί, δηὰ {Π86 οἴβξὺ δῃοίῃογ; 88 18 ἄοῃε ἴῃ 84 
Ὠυπατγρά οἴδογ ρίαοθβ, νἤογο ἀἰβδγοηξ οἰγουτηθίδηςσοβ 
οὔτε 88π|6 ᾿Πϊηρ᾽ ἅσο το αίδά, οὐ οαμ6ἃ. [015 ἴο 6 
ΤΟΙ ΘΙ] οΓΘΩ, {παι (18 15 ΒΡΟΚΘη ἴο «6811.8᾽8 6156]}}68 
(νεγ. 20) σ6 δμοΐ, ; ἴῇ ψηϊοῆ νιον, {Πουρἢ [Ὁ 15 ᾿Ἰπηρο8- 
5310]6 ὉΓ ὺ8 ΠΟ ἴο Κπον ον [86 ρᾶγίβ ψεγθ ςοη- 
Ὠδοίθα ὈΥ ΟΣ ϑανίουγ ἤθη [6 Βροία 1ἴ, γεΐ 1ἴ ΤΠΔΥ. 
06 βυρροβοά ἴο αν θθθη βοιῃϑίῃίηρ |{κὸ (18: -- 
Ἦαρρῳ αγὸ ψο, ἐμοιισἢ ψθ ὃδ υδγῳ ροοῦ" (1λικ6); 65ρ6- 
σἰαἰίψ ἐΐοδο ιυδο ἀγα }οο)" ἵπ δρὶγἹέ. ὑμονο ΠαρΡρΡ 
αΥὉ ψ6, ἐποιρσὴ γὲ δὸ ἤμηστυν ποι (1λιΚ6); Ἐπ κα ἀ Η 
ἐΐοδθ τὐὖῆο ἤμηρον απὰ ἐλὶγοέ αὐΐον τὶρἠέδοιιδη658. 
Μαῖ.) Τῇ γθαϑοῦβ ρίνθῃ ἃγὰ (ἢ6 88π16 ἰη ϑδςοΐ 
νδρο 81. ΤΠα Ἰαἰίογ ρᾶγίβ οἵ [ἢ6 νϑγβθ8 ἴῃ δδοῇ. 

816 αυ6 ἀἰδγοηΐς [ἢ δ6ηδ6, Ὀυϊ ψιοιΐ ἀουδὲ ἡ ΓΘ 
Ρο(ῃ βροκθὴ ὈΥ οἵ ϑδανίοιυγ, νΠ ΘΠ ΘΓ δί {Π|6 88Π16. 
εἴπ|6 Δη6 ρίαςα, ρουαρβ 6 504} ἤδνοῦ πον ἴογ ςϑι- 
ἰαΐη; δηὰ ρϑύθᾶρβ [ἴἰ 18 οἵ πο οοῃϑθαιθῆςθ, ψῃ6- 
πο ψε ἀο ογΓ ποί. Νονθγίῃα 685, {π6 ἀϊδιϊ ποίη 15 
σΑΓΘΙΆΠΥ ἴἰο 6 ορϑογνθά, 1ἰοϑῦ ψὰ δϑϑ0}) (86 5816 
Ἰηδδηϊηρ ἴο Ψψογὰ8 ψῃοἢ ἄγ αυϊΐδ ἀϊδεγομε, δῃηά 
σι ἢ οδηηοίῖ, δηα ΠΘΡΘΓ ΜΈΓ ἀσΒιρη6ά, (0 ΘΧΡΓΟΒ85 
{Π6 βδη6 56η86δ. Οοιηρᾶγα Μαδίι. 28, 97. τῇ ΓκΚα 
11, 44. δηὰ 866 {Π6 ποΐεβ οἡ [κ617,6. (Μαρκ].) 
. 922, ἀφορίσωσιν ὑμᾶς, ῬΡαΐ γοὺ ουξς οὗ {Π6 5γπᾶ- 
ὅοσυσ, ὀχοοπιηιηϊοαίθ γουῦ, ἀναθεμάτιϑειν. Οη {[18 
8) 6οῦ 1 σάη ΟἸΪΥ τ ΟΥΟΥ τὴν τοδάθγ ἴο ἴ[ῃ6 Ἰοηρ δηὲ 
Ἰεαγηθα δηηῃοίβδίοη (οὐ ταΐμοσ οἰδεογἐαξϊοη) οὗ στο- 
105, ἴῃ ψ Ιςοἢ 6 48 ΓΠ}Ὺ βίαια 1Π6 παίυγα οὗ οχ- 
σοπιηιηϊοδίίοη διηοηρ (6 68, δηὰ οοχμραγοὰ 1 
στῇ [Π6 5:18. οσυβίοπ!5 οὐ [ῃ6 Οσθοῖκβ δηά ᾿ἰοπηβηβ. 
ΤΏ γοδάογ ψ}}}, ον ονοι, πὰ βοηθ οὗ {Π6΄ τηοϑί ᾿ἰπγ- 
Ῥοσγίδηϊ τηδί(ογ, 88 1 γαβρθοίβ {π6 Ψενν8ἢ Θχοοιητηι- 

νΟ1» 11. υ 
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ηἰκαίίοι, ἀοϊαι δα ἕὴ Ρ. 148---4, νοΐ. 8. ὁ6. Μτ. Ηοεπεῖν 
ἘΡΌΪΥ να]υδΌϊο [Ιηϊγοάποϊίου ἴο {πῸ δογερίυγοθ. ὅδθὸ 
150 Πρ οοἱ᾿ 8 ὕϑοτκϑ, 4, 747---9. δεϊάθῃη ἀξ Ψυγσ 
Ν. Ε. 4, 8. εἰ ἀό Βγηῃθαιυβ, Ρ. 107. διὰ Βίησαβλ δ’ 
Ἐςοἶο58. ΑΠΠ4. 

49, ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμών ὡς πονήρον. Οἧ (Π6 [η- 
ἰογρτοίδιίοη οἱ 1815 Νογὰ νανουϑ πᾶν Βοθὴ (Π6 ορί- 
πἰοηβ ΟΥ̓ (οπιτηολίδίορϑ. [Ὁ ΡῬΓΟΡΟΓΪΥ ἀεηοῖθ5, ἴο 
σ]εςέ, οσαϑ8ὲ ου, ΝοΙἢ ἴῃ ἃ ὩΠ ΔΓΥ δης 1 ἃ ον} ὅθηδ56., 
1. 6. ἰο ἀϊβίγδηοῆ!βο οὐ ἰὁ Ραπιόπ; βαοοηάϊνυ, ἰ9 ὁχ- 
βύηρα ἴγοτη 186 τά ΠΑΓΥ το ]]8 (ΟΡ, 88 ννὸ ΒΆ 0, ἴθ ἀγΌτη 
οιξ οὗ τὴ σοριηθηι) ; ἘΠ γ, ἴο ἢ 155 δοϊότϑ οὔἵ᾽ (9 
βίαρε, ἴο σαβῆ!6 Γ οἴἶοοτθ, αἀἸθρίαοο μυ] ὁ [πε πᾶ- 
τἶδ5, ἀεῖδγοηα Κιηρ5, ἄς. Ηδησδ ἰξ ἴῃᾶγ ἀδησίο, 89 
βοῦτο τδίηκ, ἴο ταὐθοι ΜῊ βοορῃ ἀπά ἰρηοιηίηγ. ἘΠίΚ5 
β σὨΙΠσδιοα 'β ΝΟΙῪ ἀργοοαδ δ ἰο᾽ (Ἰα9916 4 ε)9ὸ, δρᾶ 19 
Βιρροτίοα δηὰ 1Ππϑύγδίθ ἃ ἢ ΘΧαπΉρ] 65 ἔοτη Αὐσίδεν, 
Ριαΐατοϊ, 1)᾽οηγ8. ΗΔ4]., Τθπλοθίν, δὲς. ΌῪ ΑΒτοϑοῇ, 
ΒάρῤΠεὶ, ΑἸΡοσγιῖ, Κγρᾷο, αὐὰ οἴδεῦβ. ὅ66 δἰ8ο ῬὲδυϊΖ. 
οη “ἘΠ Ι4η. Υ. Η. 15,17. Υεὲ (45 Κυΐη. Ψ6}} οὔδογνϑϑ) 
ἘΠ 9 8656 18 ἔτίρ!α, ἢ πο βυϊδοῖθ ἕο {Π6 ργδοράϊηρι 
γογάβ. δερδαγ 8η4 οὐβϑγξ ὄἜχρουπά ὄνομα δεοέ, ἀῃὰ 
ΤοΙὲγ ἴο .}4πη168 9, 7. βλασφημοῦσε τὸ κάλον ὄνομα τὸ 
ἐπικληθὸν ἐφ᾽ ὑμᾶς. Βιυΐξ το {Π|5 δὲ τηδν ΡῈ οδ]εοίοᾷ, 
δὲ {πῸ ἀἶβς! 165 Πα ποῖ γεῖ θθϑη ἀἰβϑεϊερσυϊθηεά ΒΥ 
{δ πδῖης οὗἨ (ἢ γ 9έ18η8. ὀιβειν δραΐη (48 [6 (Ἰ6γς, 
Βεδύβοῦγα, ἀπᾶ σδηρθ6}}), ἱπίδγργει, τοδὶ ἀοίανπο 
φοι, ταὶΐ σραϊποὲ ψοι ; ἀπὰ (Π6Υ͂ εἴα Τ)ουΐοσ, 94. 10, 
» ἘΘ ΚΟ ὙΠ, σι δοτο ἐδ δὲρῖ. 48 ἐξηνεγκεέν ὅνομα 
πονηρὸν ἐπὶ παρθένον. Βυΐ (45 10 8 ψ6}} οὐβεσνο ὈΥ 
ϑέμα!Ζ ἀπά Κυΐποεῖ) (π 6 ννόγα 3 οὗ {Π6 βγεϑθπε μα8- 
6835 σαπποί Ρ6 1Πδέγδίβα ἔγοῃγ ᾿η θη δθ, βίηες (ἢ 6χ- 
Ῥτοββίοπ ΠοΓα 15 ποὲ ἐκβάλλειν ὄνομα πονηρὸν, Βαϊ ἐκβάλ- 
λειν τὸ ὄνομα ὑμῶν αἷς πονηρὸν : ἔὸτ 1 (984γ5 (ἀπρὈ6}}} 
πονηρὸν Δ {οἰονεῖ ψππουὺΐ (ἢ αἷς, ἔβογα ψου]Ἱὰ 
ἢδνα Βθθη δὴ {ΡΟ δεκπον]οάρτιησης οὗ ἐπα ἐσ ἢ 
οἵ {ἰῈ βοαπάδὶ, δηά ἔΠ6ὶν ποθι θ8 ψουὰ παν θϑθὴ 
σΠπατραα ΟὨΪΥ νὴ ΡΒ] 8Πἱπρ' Η." Βα Ε ἐαι δὲν ἐμίπκ 
τὶ 16 18 ᾿Ἰπτο παρά 88 ἃ {ΠῚ Ἔχ ργθβϑίοῃ οὔ {{|6 βθηδδ 
ὁσπίδϊηοά ἐπ πὸ ρῥτόςοθαϊηρ ῬγνοΓά ἀφορίσωσιν. 1π|}}} 
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δι αὐ οὸς δα μα 1 δὰ βυρμολγίεα Ὀγ {πὸ δυϊῃοσιν οὗ 
οἱ. Καυίΐποεὶ, πονενοῦ, ἢ 6895 ργοραθη εν (1 
ἐπι), ποτ βϑίδη 8 1 οὗ οὐσέέ δαρείδίοπ, πδταοῖυ, μθ6- 
1ηρ' ἀτένϑη Ιηἴο ἽΕΙ . 

ῷ8, σκιρτήσατες Ἔα σκιρτάαν 15 ῬΤΟΡΘΟΙΪΝΥ πδοά οἵ- 
{Πα ἰεορίης κοὰ δουηάϊηρ; οἱ ἀπίμιαις ν ἀν". 18. 11 π16- 
ἸΔΡΠουιοα  ν ἀρρἢ δά ἴο [ἢ 6 ἸΟΥ δηά πιρηΐα] εχυϊζαϊίοη 
οὗ ἢαπηδῃ Ῥοίηρβθ. ὍΠ18 Ὀσϊπρ' τπ6 σαβ6, 1 σδηποῖ υὲ 
Γερϑαιὰ τῃ6 [ὉΠ] ον ηρ ΘΧΡΥΘβϑ ἢ οἰοα γ Ῥαϊαϊτεῖ 
ἔγογηῃ 6 ΑῃΠο]. αν. 4,1. Ερ. 16. Ρ. 438, 48 ἃ ροοίϊς 
ἀρλνωνν ς ᾿Ξεῖνε, νόω. σκίρτησον, ἰδὼν ἐφύπερθε πυλάων. 
ἢ {[19 56η586 ἴῃ (οιητηεπίδίοιβ οἰίς Ῥδιὶο. Ρ. 219. 

καὶ ὑπὸ πλήθους καὶ μεγάθους χαρᾶς ἀνασκιρτώσις. 
44. πλουσίοις. ΒΥ {656 (49 ἴπΠ0 Ὀδϑὲ (οπιπηοηϊδ- 

[οΓ5 16}} ..9) δἵὸ ποῖ τηϑδηῖϊ αὐέ ἐδδ γἱοὰ, Ὀὰϊ βυς ἢ 88, 
ἔγαδέϊηρ ἴΉ (ἰτοὶγ ΓΙ ἢ 68, δηα εἷδίθ σῇ 1ΠΕ6ῚΓ ΔΙ ΤΗΣ, 
(Κα τ ΠΥ οὗ ἐπα οὨϊεῖ οὗ [πῃ ϑαάάιοθοβ δὰ Ἢ» 
8665), Βἰδεοά {ποῖγ ποθ ἀορεπάδησε ὑροὴ ἔμ οῖ, ἰὸ 
ἐπ6 υἱέογ περίοοῖ, δηα δνοὴ [ογροιξι 655, οὗ το ρίοπ 
δηα νιτίυς, ΟΥἮ οὗ δηὴγ ̓ δοίζοσ ρογεοῃ ἴῃ ἃ [γα Ηρ. 
ἘΞα γα 8 Οἰ ρ ΒΕΥ ΘΧΡΙ 418, τοὺς πλουσίους ὈΥ τοὺς 
ἀμεταδότους, τοὺς προστετηκότας τώ πλούτω, τοὺς κακὸς 
τ λουτοῦύντας. 866 Μαηῖ 10, 94. 

24. ἀπέχετε τ. π΄ ὃ. 1. 6. ψ6 βάυε (ΔἸτοδγ) γϑεοῖυεξά 
ψοΙ σταξι"ποαξίοη, οΥ (5 Ῥ ΠΘΟρΡγίδοῖ ἜΧργεθβαβ 10) 
φὴν εὐφροσυνὴν, ἀπ ἅτ ἰο οχροοξ πο οἷδογ ἴῃ 1ὴ8 
ψον]α ἴο σθηθ. Οἔο 8 586π86 οὗ ἀπέχω 866 (Π6 Ὠοΐα 
οη Μεαίῇ. 6, 2. πὰ . 

᾿ς ΦΡδ. οὐαὶ ὑμᾶν----οἶ γελῶντες κι τι Δ. ψοὸ0 πηἴο γοι. 
ΕἘῸ-Υ. Βυὺῦ Οδρθ6}} εἰμῇογ μγοΐεσβ, στ Δ ΚοῆοΙὰ 
δηᾷ οἴδογθ, αἰέαδ, ζὉγ ψοιι, ἄς. δὰ ἢδ8 ἃ σϑὺγ ἴσῃ 
ΔΑ ἰηδέγιοιίένα Ὠοΐ6 οὗ (8 ἰἄΐοῃι, πἢϊοῖ 1 Ἐπαῇ, 
αὈτάσα, ἔοσ τῆ Ὀοποῆϊ οὗ πιν 1685 ἱπέογτηθα γϑϑάος, 
“Τῆς ἔογῃῃ οὗ δχργοβϑβίοῃ 1 θοῖἢ ᾿ἰαπρυᾶροθ, ἴῃ 

{(ἢπ686 νοΥβ68, 80 τηποὺ σοἰηοϊά68 ἢ πρλὶ να 818 
ΤΆΓΟΥ δοσιβίοιηοθα ἴο ἢΘΆΓ, Οχοθρὶ τῇ ρΡδϑϑιοηδίθ 1π|- 
Ῥτοσδίοηϑ, (Πα 1 18 ἢὸ ψΟΠΔΘΥ ἔἤΘΥ εμου]ὰ θ6, ἴῃ 
ΒΟΙΠΘ ΠΙΘΑΒΌΓΟ, τ ϑυπαογείροά ὈῪ {Π6 ἸΒΔΙΟΓΙΥ οὗ 
Τοδάθτθ. Τῆδίς δυο σψοσὰβ σεῖο οἴἶθη ἀἰγοο(οα 
: σφ 
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δβϑαϊηβί {Π086 “0 ψογα ποῖ ΟὨΪγ μα τοβϑῃ, να {πὲ 
δνονοα ρηθιη165 οὗ οὐἵγ [,οτά, 159 8 οἰΓουπηδίδηςο ν οἷ 
Βειρμίθηβ {Π||8 ἀρρθᾶσδῃςα οἵ ᾿ωρτγοοδίϊη, Δηά τεῦ- 
ἄδγβ ἰἰ ΑἸ ας ἔῸΓ ἃ5 ἴο σοησοίνα οἰδοσγν δα οὗ 186 
ΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ. ϑοιηθ πᾶνα ολ]]εἀ {(Π6πὶ δι Πονιϑν6 
ἀδημποίαιοη5 οἵ Ἰυάριηθδηῖδβ; Ὀθ{ (815, 1 8πλ δίγαϊά, 
5. Ὀμ1 8 806. ὟΔΥ οἵ Ἔβχργοββϑίῃηρ [Π6 βδῖηθ {πρ. Ους 
1,οτάὰ 18 ποῖ ἤθγα δαίϊηρ 'ἰῃ {6 ἙσΠαγδοίοσ οἵ )μάσε 
Ῥγοῃουποίηρ βθηΐθησα ΟἹ 6 φρΌΠΥ, ΟΥ ἀοοιηϊην 
1Βοιη ἰα ρυπὶβῃπηεηί. Το οἢϊςο οὗ γιάρα 15 μαγί οὗ 
ἰδὲ σίοτΥ ἴο ψ Ἐς] Π6 88 ῃοῖ ἰο μα χα ϑα {}}} αἴΐοσς 
ἢϊ9 Βυ πη] ίοη δηά βυβαετίηρθ. Βιιξ 6 βρθᾷκβ ἤϑσο, 
1ῃ ΤΥ Δρργδ ἢ ὨΘΏΒΙ:0Π, ΡΌΓΟΙΥ ἴῃ {Π6 ομαγδοῖοσ οὗ ῥτο- 
Ρδιϑί, οἵ [θδοῖνοσ, ἀν! η6]γ ΘΠ ρῃοῃ θα 88 ἴο (ἢ 6 σοηδ6- 
ᾳυδησα οὗ τη 8 δοίίοῃβ, δπηὰ ψῇοβ6 Ζραὶ ἔοσ {ἰγεὶσ 
ξοοά οδ]!ροα δϊπι ἰο σῖνο ἰδ αὶ ναγηΐηρσ. 48 ἐήδ ϑοὴ 
07 απ εαπιθ ποὲ ἐο ἀεδέγον πιοη᾽ς ἰἴΐυε8, διιέ (0 δαὺθ 
ἕλοι; ἠδ σαπεὸ Ὠοῖ ἴο συγβα, θυ ἐο ῥέδδ5 ι8, ὃψ ἐμγη- 
ἐπηρ αὐὐαψ εὐενῷ ὁ0η6 οὗ 8 ζγοπι [5 ἱπέφιιεἐϊςα. “ΓΏρδα 
᾿πορὶβ, ψιοῖ ργροθεοάρδα ουὔΐ οὗ ἢ58 του Μ6ΓΘ, [ΒΕ 
ΘΥΘΓΥ 56Ώ86, }5}Υγ ἀφποιηϊηδίοα ἐμ ὁ", ργαθθ. Ἠΐ!8 
ΦΧΔΙΏΡΙ6 νν88 ρογίθοι] νυ σοηΐογξηδθ]θ ἴο ἢϊ5 ἰηϑίσυο- 
Ἰ0Π8; δηὰ 1 ν1}} νρῃίυγα ἴο αἰῆγια, (ἢδὲὶ {π6 ἴοτα 
ΠΔΙΓΟῪΪΝΥ 6 ΘΧΔΉΙΠΘ ἢΪ8 αἸδβορῦγβοθ, [Π6 τοτα 6 
Βἢ411 0ὲ σοην!πορα, πὲ ποι ΐηρ ἢ6 δνϑγ υἱἱεγοᾷ 
δβδιηϑί ΔηΥ [ἰνϊηρ θοίηρ ([[ σδῃά!ϊάϊν ᾿πἰουργϑίθα) 1 ἢ 
6 ἰουπῇ ἴο ῬθαΓ 8ηυ, {μ6 ἰϑαϑί, δ ΠΥ ἴο ἢ ἐ:}}6- 
οαἰτοη.᾽" “" 
- ΤῊ8 Θη]ραποά, δηά, 1 (χῖηΚ, 1ι5ῖ, νίον οὗ 186 
Β.)]6ςοῦ 18 σοηβηῃμδα ὃγ {πὸ Ιδηρπαρο οὗ Ελι υτρλι8 : 
Μακαρίσας τοὺς πταχους κ. τ. Δ. λοιπὸνιταλανίξει τοὺς 
ἐναντίως ἔχοντας, ἵνα διὰ μὲν τοῦ μακαρισμοῦ προτρέψῃ 
πρὸς ἐκεῖνα, διὰ δὲ τοῦ ταλανισμοῦ ἀποτρέψῃ ἐκ τούτων, 

αἰβίβιῃ σοσηρᾶγοβ Πιίοηγβ. Ηδὶ, 710. ὡς ἔμαθεν ἔτι 
πλείονα γινόμενον ἐξ αὐτῶν γέλωτα, καὶ φωνὰς ἤκουεν 
ἐνίων ἐπιχαιρόντων, καὶ τὴν ὕβριν ἐπαινούντων" γελᾶτς, 
ἔφησεν, ἕως ἔξεστιν ὑμῖν,ἄνδρες ταραντίνοι, γελᾶτε, πολὺν 
γὰρ μετὰ ταῦτα χρόνον κλαύσετε. ΒΒ ΚΙΘΥ 51}}} πιοτὸ 
ἈΡΡοβί(εὶ νυ οἰΐθϑ 1μοίδη, (ὐδίδρ!. ἃ 6. Τὰ πράγματα 
εἰς τὸ ὕνπαλιν ἀνεστράμιμενα" ἡμεῖς μὲν γὰρ πένητες γελαί- 
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μέν’ ἀνίωνται δὲ καὶ οἰμεόϑουσιν οἱ πλουσίοι. Ἧδ εἾ30 
οἰϊο5 Τ΄. Καοπιρί5, "ἰδ. 1. 46 Ιπτ8ῖ. (τ. οἢ. 94. 

46. οὐαὶ ὁμῖν ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι. Π15 ψγ8 
τήθδηΐς ἴογ (ἢ ΑΡροβιί168 δηὰ ἢγβι ἰδθδοῖθιβ. [ἰοβθη- 
τή 116γ ἴσα Υ οὔβοῦνοβ, {Πα ἰΠουρἢ ἴἴ 18. ροϑ81016 (ἢδῖ 
α σοοά γιαπ τῊΔῪ Ὀ6 ρΓαϊβϑθα ὈῪ πῆδηγΥ, γεῖ (δ 8 ἐεαοδεν" 
Ὁ} Ποϊϊ σἴοη ϑμουϊὰ δ6 ργαίβοι ΒΥ αἷέ, ὄνθη ἐμ νἱοκεᾶ 
ἀδα [ῃ6 Βυρογϑι οι 8, πιϑὲ ΟΥ̓ ΠΟ ΠΊ68ῃ8 δ6 Ἔχρδοῖδα. 
τοί ἢ85 Δρροϑβίίο! νυ εἰϊοὰ ἃ ΠΑΓΓΔΙΟΙ ΓΕΒρΡΘΟΙΙΉΡ; 
Ῥιιοςσίοη, γϑοου θα Ὀγ Ρ]υξ. τ. 2. 187. Ε. ψἤθγθ Ψ6 
ὍΓ6 (οἷ, (Πὰς τψῇθσδη ἴῃ ᾿κἰ8 ΟΥ̓Δ ΟΠ 5 ἢ 6 δή ΤΉΡΕΕΙΒΕῪ 
ῬΊΘαβαιὶ {6 πηι! τἋ6, 6 υϑ6α ἰο 851 18 δ Ἰοπα 5 
Ποῖ 6 ν᾽ Δ (ἢησ ΨτοῺρ ἢδα Θβοαραῖ ἢ]π 1 [115 ἃά- 
᾿ἄγοββ. ἔστ, δοσογάϊηρ ἴο {π6 οἷα δάδρο, ““ ΘΌ86 4.11) 
δηηΐοοϑ, νϑγ[88 οἄϊυπι, ρᾶσιι." Ὑ οἰβίθιη φυοίε5 ΡΙ]υΐ. 
4, 177 κε. Δ] δη. . Η. 4, 6. Ατβεη. 681. Ε. ιίορθη. 
]. θ, 8. πρὸς τὸν εἰπόντα πολλοὶ σε ἐκαινοῦσι, τί γὰρ, ἔφη, 
κακὸν ἐποίησα ; ϑδδρῃηροξ Ερἰδβί. 49. Θιιῖ8. Θῃπὶ ρίδοθγδ 

ἴεϑί ροραΐο, οἰ ρ͵ασοί νιγίι}8 ἢ τη318 γι] θ018 ΡΟρι- 
ΤΊΒ ἔλνου συβουιαγ. δι θαι (6 1}}18 δ οῖδ5 οροτγίο, 

ὭΟὨ ΡιΟΡΑΡιηΐ, Π151] ἀσπονοιηί. ΟΠ οΙ ΓΔ] Ὠ15] 
ἐυγρὶ γϑίϊομθ ἃΠΊΟΓ ἰαγρίιπ) ποη ροίεϑ8ι--- ---Γ(ξίοΓυ πη 
δὶ ἰ6 νάδο οἰ θΌΓΘ πὶ 86 Ό 18 νοσῖθυ8 νυ]ρὶ, 5ὶ 1η- 
ἰγδῆίθ 16 οἰδιηογ, ρΡἰϑ8ι15, εἴ Ῥδη(οιη το 8 ΟΥ̓ΠΔΙΏΘΉΆ 
οὈβίγαρυογιηΐ, 81 τοῦδ οἰν! δία ἔδιηϊπθ (6 ῬΌΘΓΙΑΙΙΘ 
ξζλυάανοείηϊ, υΐηὶ ΘρῸ ἴα] πηβογθδγ, οὐ πὶ δοίθπι, 4118 
νία Δα ᾿ἰϑῖιιπι ἔάνογοπι ἴσα ἢ 866 Μιςῆ. 9, 11. 

47. ἀλλ᾽ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν. Αἴον (ἢϊ8 ταλά- 
ψισμος, Οὔὖγ 1 οτγά, 1η {Π686 ψογά8, ἰσγηφα ἢ]5 ἀΙΒΟΟΙΙΓΒΘ 
ἀραὶ ἰο ἢ7᾽΄9 ἀἶδβεῖρ|68. [ἢ τἢ]8 νεῖβα δραίη ΓῸΚΒ 
οπι5 τἢδὲ σάνα οσσαδίοη ἴο 1ῃ6 [ὉΠ] Ἱηρ ΡΓδςσορί, 
δηἀ τοξδίης οἠἱγ [Π6 Ῥγδοθρί, ἔουε ψοιιγ Θη πιῖθϑ, ὅτο. 
οτ, 848 δῖ. [ΚῸ τυτιῖθβ ἢ18 (ὐοϑρεὶ ἴον (6 υ86 οὗ 1Π6 
(επί 68 σΠἸΘΗγ, ἢ6 ἔΓεαυ πεν ρ88568 ονοσῦ δὶ οοη- 
σογῆς ἴῃ 768. δπα οἴζδῃ ρίνϑϑ [ἢ 6 ΒυπηΏΔΓΥ οὔ 96- 
81}5᾽5 ἀοοίτιπο, ψιπουΐ τη θη] οηΐηρ ἴ[πΠ6 ἤναι οὐ ἥδοΞες, 
«Ππουρὴ Ῥογμαρα δ {Π6 βᾶπὶθ {ἰπ|6 .[681183᾽8 ἀοοίγηθ 
ν 85 Του 64 ΠΡΟΏ, οΣ δα βοπιὸ γοϊδίοη ἰο, {Π 6 ΓΑ 
οἵ Μίοβοβ. (Μεαγκίδηά.) 

80. παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί σε, δίδου" καὶ---ὠἀπαίτει. Αε 
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στοαῖ ἱποοηνθηίθηςδ ψου!] θαϑαὶ ἴο Ῥ]Ποῦν ἔγοιι {86 
σοπηηοη ἱπίεγργοίαιίοη, Μαικίδηά νου υπάἀογϑίδηα 
ΌΥ παντὶ ἀπῇ} πιαΉ, ἃ τηδη οἵ αν Ὠδί!0η ΘΓ δβθοῖ, νῆο- 
{ἢδτ ὐειυ, ϑαπιαγίέαη, οὐἵ Ἠοαέδεοη; ψἰάοἢ αἰν θοῦ 
(58.0.85 Π6) δἱ {παι {ἰπ|6 σοιργα πα θά 4}} πιδηκὶηά ; 
απὸ 6818 ᾿ΠΏ86] 6 ρσανα 1ηβίϑησεβ οὐ [18 σῃδΓΙΥ 
((πουρῇ δέίυον απα φυία ἦδ λαά ποηθ) ἰὸ Ἔδοῦ οὗἉ {ἰι6 
ἴῆγοθ. ΤΠ γεαδοῦ ΜὮΥ δ βαϊὰ παντὶ, ἐο απῷ πιαΉ, 
ΙΔΥ δ6 5660 ἴῃ (ἢ6 Οα 1ἀν7ὰὶ Πθαΐ, 1ὅ, 7---12. ψ ἤΘΓΕ 
8 ον Β σΠΑΓΥ 15 πο τὸ 965 οπέν, Ὀαΐ {παι οἵ 
7265ὺ8 88 το αὐΐ πιαπκὶπα, [που ἄνθη τ[ἢ6 ΑΡοβείββ 
{ποιηβοῖνοβ ἀϊά ποΐ υηαἀογβίδηα 1{|18, [ῸΓ βενογαὶ γ6θ ΓΒ. 
(Μαγκίδηά.) Καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σὰ, μὴ ἀπαίτει. 
1Γ 1818 Ὀ6 80 (δᾶγ8 Μδγκ ἰδ), 4}1 αν νν Ὠ1 ἢ ΔΓ 
ΙΏ8Δ46 ἀραϊηϑί ἐλίδυεα βθθὰ ἴο  μ6 μηολγίδίίαη. “ΤὮΒ 
ἀπ ου] Υ, ἴοο, ἃΓὶ568 ἔγσοπλ ποῖ δἰἐθηάήϊηρ' ἴο [86 ϑρπῆ 
ἢοαιίοη οὗἩ {Π6 ψογά8: ἀπὸ τοῦ αἵροντος 18, ὕζγ πὶ ΑΐΉΣ 
εὐἶο ἐἑαϊκοίλ οΥ γεοοϊυοί᾽, ποῖ ἔογοὶ]γ ; οὗ ψ|οἢ ΒΘ Ώ86 
οὐ τα ψνογα αἴρω βε6 [μΚ6 9, 8. Μβίῃ. 20, Φ. 10, 88. 
λαμβάνειν τὸν σταυρὸν, Δῃἃ 80 αἰβον ῃογο. ΠΕ πὰ 
σὰ, ἐὰν ἐλίηρδ, ταθδὴβ ἐλ εἐἰαγέψ, ταὶ ν σῇ ἀποὺ 
ἢ88: σίνοαη ἢν, {πὶ ψὨΙΟἢ νν85 ἐὴν ργορογέν Ὀδίογα 
(Ποὺ ρανοϑβί [{ ἴο πὴ ; δῃᾷ δἵζογ 1 18 ρίνθῃ, 1 15 ησΐ 
τὸ Ὀ6 ἀφ παπάεφα ἀραΐϊη αἱ ΔΝ {{π|6, ΠΟΙ ΈΠΕΓ ἢ ϑρθοῖα, 
ΠΟΓ ἰ0 8ῃ δηυϊναίδηΐ, θθοδῦβο ἤθη 1 νου] ποῖ Ὀ6 ἃ 
αὐὲ οὐ ομαγιέῳ, Ὀὰϊ α ἰοαπ. ἢ δϑῆβὲ οἵ [ῃ6 ψῃοὶς 
νοίβ86 ΠΔΥ ὃ6 ἐἢι18 ραγαρ ἢ Γα864: “ΟἸνο ἰο8ηΥ Κιπά οὗ 
Δ 0 δ Κοίῇ οἵ {Π66, ὕευ, ϑανφαγίία., ΟΥ Ηεαΐῆεν, 
φτον!ἀθα (Ποῖ ἃγί δ [6, αηὰ (δῖ δου {Π|Ὶη]κοβὲ Ὠϊπὶ α 
Ῥτοροῖγ οὐ͵εςεῖ οὗἩ {ῆγ σἤαγίΥ ; δὰ ἤθη ἢα Ὠδὲἢ γό- 
σαϊνοά (γ οἸ ογ οἴ ν, ἀο ποῖ ἀδιηδηά 1{ δρδῖη αὖ 
ΤΩΝ (Αἱ αξκιαπὰ.) ὙΠ ἀφίογεηςσα ὦ {Πα δυιϊμοσι 
οὔ 30 ἀἸβθ ηρυ! β᾽ο ἃ βοῃοίαγ, ἴ τηυβίὶ αἰδβθηΐ ἔτη ἢῚ8 
ορὶπίοη, ΨΠΙΟἢ του γ68, δ τΠ6 σοπηηθησοιηθηὶ οὗ 
[06 Βθῃίθησο, δὴ ὉΠ 0.8118] ΘΠ Ρ]18818 (ο Ὀ6 αἰ ἃ Οἤ παντὶ, 
Δηα [ποι] ςαίθ68, ἴῃ {π6 ἰαϊίογ ραγί, δῇ Θχίγθι 6} ἢαγϑῆ 
δηα ἔγιρι ἃ βεηβ6. Εχιδ!}ν οδ] ες ἰοπ60]6 ἀγα ἐπα 1ηΐοτγ- 
ργρίδιοηβ οὗ (ἰοῦ. δηά Ηδιημοηά, ν ἢ ἢ τῶν ὑδ 
866ῃ ἰη ΕἸ5εν. ΤῊ ρ]αη 86η86 οὗ (Π6 ρββϑβᾶρα (Πον- 
Ἔνοῦ 160 ]6 Ὁ ΠΊΔῪ 8εθῖ ἴ0 τβοοηςορίϊοη δηκ αθυδο, 
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'ς τπαὶ ρσίσϑῃ ὃν Κυϊποεϊ: “.Β68 ἡ ϑρὴ ἴο ρτϑης 
ὄνθη 8} ΠΗ ΓΘΑΒΟΠΔΌΪΘ γραιιθϑί, 8) α 11 Δὴγ οἠρ 8μδὶ} 
νυ ΓΟΏρ δ ν ἀωρεῖνο (Π66.οὐ (ἢ ΒΓΟΝ ΟΣ, ἀο ποΐ (90 
δανφιε ν σοψυΐτα ἰς Ὀ8Δ0Κ, τυ οί. Ὀγ 1ἂνν ΟΥ οἰ γιν.88. 
λίθον βυδϑγ τ ὑο μα τἀ Κοὴ δινὰὺ (ἤδη {πῖηΚ οὐ σανθῃρθ 
οΥ ρτγίνδίθ θην." δδα φῇ Μαίίῇ. ὅ, 39. 5644. 42, 
{Π}6 Ψοτγάβ Ἔἐχργθθβ, ἰ(ἢρυ καῖ δοπηθν ῃδὲ ἤιογα ΒΙΓΟΏΡΊΥ, 
106 88Π|6 56 η{Πππδηΐ 88 ἰΠδὺ σοΠΔΙΏρΡα ἴῃ νοῚ. 29, τι 
τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα, ὑτάρεχε κρὶ τὴν ἄλλην καὶ 
ἀπὸ τοῦ αἴρρντος σου τὸ ἱμάτιον, καὶ τὸν χιτῴνα μὴ κωλύ- 
σης. [τἰ5, Ποψονογ, τῃϑηϊδοί, (μα 1η [8656 δῃς 56 ἢ 
"ἶκο δάδριαὶ δα Ὠγμθεθοὶίςαὶ ἔογνμ 8 (ἢ6 ον 8 8 Γ6 
ἠοΐ, ἴῃ Ἰπίαγρηοίβιίου, ἴο 6 ἰοο- μμοἢ ργοϑοοά, ὙΠῸ 
( οτηιηθηΐξδῖονβ ηοξςο {Ππ ἀϊδεθηςοθ (ν ποι, ονψονοῦ 
᾿νὰ8 ποῖ αἰννδγβ ὕὑδθῆ οὐὔβογνθα) δεΐνχθρη αἰτεῖν αηὦ 
ἀπαιτῶν. Τί ρνηοῦ ἀθηοίοβ ἐο ἀαδλ {πᾶ ψἈοΒ 
ΤΘΆΥ δὲ τϑροίνοε, 28 οἴ αϑομν; [ἢ ΙαιϑΓ, ἐο κοφιῆγ, 
ΑΒΚ δαοῖ,, φηᾷ 5Ξ6νθγεὶυ ἀβθιηδηά οὐδ᾿ β σίσῆέ. 

86. ποία ὑμῖν χάριδ ἐστί, νν δὶ τ ατὰ 1] {Πρτὸ 6 
(ον Άσαβ γοιῦ Νοῆθ. Χάρις β8 βογε [(ῃὴ6 8ρῃ86 οὗ 
μισθὰς ἰῃ [6 ΡΑΓΔ 681] φαββαρβε οὗ Μαριΐίμαγνν, 8η4 80 
Ψο8. ἀμί. 6,14, 4. Ηδθγοῦ. χάρις καὶ ἀμοβὴ κατὰ 
εὐεργεσίαν. ὅ66 Εἰδηδγ δηή Κιθθβ. ὅδὸ Ευ ΠΥ ΠΑ 8 : 
᾿Αμοιβὴ γὰρ τοῦτο, καὶ οὐκ εὐεργεσία. ΝΜ είϑίιείη ορμ- 
Ρᾶγθ8 Ἰριοηγβ, ΕΗ]. Α. ὁ, 86. τίς ἔστιν ἡ σὴ χάρις ἡμῖν 

καὶ ὠφέλεια: 
84. ἵνα ἀπολάβρωσι τὰ ἶσα, ἰ. 6. (28 δα]ιηδδίιδ, 46 

Ἑφῳι. Τταρ. 280. δῃά "ϑιίσογ, ἴῃ ἢ15 ΤὭΘβ, Εἰς]. ΟἹ 

τῆς χνοτά, δανείξειν, ἕνα ῥγονοά,) ἐλ6 νόνῳ ϑάμιθ δωΆ, 
ΜΠ ΠΟΙΗΣ ὈδΌΓΥ Οὗ ἐπαγαββ8 : ἔογ 1 ἀδποίββ [86 μγίποῖ- 
»Ραί. ὃο ΤἈΘΟρΒυ]βοί χρίβιηβ : δάνμεισμα οὐ σὺν τόκῳ 
Δλέγει, ἀλλὰ τὴν ἀπλώς χρῆσιν, ἐπεὶ καὶ ἐν τῷ νόμῳ χωρὶς 
τόκου ἐδάνεισαν. ᾿Απολαμβάνειν 15 ἃ οΓὰ ΔρΡτορτιαιοΩ 
ἴο ΦΧΡΥΕΘΑΒ ἴΠ6 τεοϑίνϊηρ ὑδοῖ οὗὁὨ ΙοηθΥ. δίῳιϊἠι 
ΒΟΠ ΘΉΘ68 8 6 ῃχοαυοθῇ Ὀγ (ὐδίακοῦ οἢ Δῃίοῃ. ὅ, θ. 
{«Μ Ὸ}) ὍΠ 686 ψογὰβ Ὦὰνρ γοίθγθηςθ ἴο {παι Κἰηα 
οὐὁἨ Ὀθηθῆϊ ἣν (η6 τερκϑ οΔ]|ςα ἐραγισμὸὺς, “ ὨΙσἢ [188 
Ὀσθοη Ἔχ θην ΜΠ δίγϑιθα ὈΨ ἴμ6 ᾿ραγηρᾷ (ἰαδβα. 
οι “Ηφοργαβίιι8. 1 ΔῺγ ὁη6, ἴοῦ ἰηϑίδηςθ, Βδῇ Ἰοϑέ 
ἃ σςρμϑβι 4 4016 ραγί, οὗ 15 ργορεγῖν ΒΥ Ββίρντθοκ, ἢχρ, 
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ΟΣ ΔΏΥ ΟΥΠΘΙΓ Οδἰδπιϊγ, ἰὲ 88 ποῖ υππϑυ8] [ὉΓ ἢ 19 
ἐγίθ δ ἴο ΒΡΡΙΥ πίπι ΗΔ πποΠοΥ, ποῖ ἴο ΡῈ ραϊά 
θαςοῖκ ὈΥ απὺ οδγέαϊπ αν, Ὀυϊ ψ ἤδη σοπυεοπίεηέ. 118, 
ΠΟ ΟνΟΓ, ΤΠΟΥ ΒοΆγοοὶν ὄνον ϊά, οχοθρὶ 0 [Π086 
ὙὨοτι (Π6Υ Δα Βοη16 ἴορο τα ἢ, (ὈΥ 8 ΠΊΟΓΕ ρῬγοβρθ- 
ΤΟΙΒ {ἀτῃ οὗ ἰογίυῃθ,) βοὴ {1π|6 ΟΥ οἴδογ, ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
Γαρᾶν (Π6 πηοῦϑυ, Ὀυΐ γείμγπ ἐδε ζανοιιν, «Ὠϊςἢ ὑπο 
ἰοιτρα ἀντερανίξειν. 

86. καὶ δανείξετε μηδὲν ἀπελπίξοντες. Τὴ ἀοἴοΥΠ πη 
{Π6 56η86 Οὗ 686 πογάβ, (ὐοιηπιοηἰϊδίοτβ δὲ ΌΥ πὸ 
ἸΏΘΔ8Β το. Τῇ ϑυγίδο δῃηὰ Ασδῦϊς νϑγβίοῃβ 6Χ- 
ΓΕ88 [Π6 56η86 ἴδι|85: “ Πο ποῖ ουϊ ΟΥ̓ ΒΥ ΟΠ Θ᾽ 8 ΠΟρΕ, 
Υ Ὀοίηρ ἴοο τρί ἴο {Π6 θογΓΟν ΘΓ :᾽ δῃὰ {8 1ίογἋ 

ῥγοίδιοη ἢδ8 θθθη δἀορίθὰ ὃν θὲ )ῖδιι,  πὲ08, Εθ5- 
86], Ηαιμποηά, Καδίοῃθυ!}}, ρᾶγοο, δηά οῆογβ. Βυΐξ 
{18 ΓΘ ΌΪΓΟΒ μηδὲν (0 θ6 αἰϊοτοί ἴο μήδενα, ἃ τε 618 
ποῖ γοῖ ουπά ἴῃ Δὴγ ΜΆ. δηὰ (δαὶ γϑαυΐγεθ ἀπελαί- 
ϑειν ἴο Ὀ6 ἰδκθῇ ἰἢῺ ἃ β6ῆ86 ηυ6 Ὁ κΚηονη ἴο {86 
αστοοῖς ν γί, δη τπηϑυ} {016 ἴο {Π6 σοηίοχί. Αῃο- 
1πον ᾿ηἰοεργείδ( ἢ ἢ88 ἐῃογοίογο θθθη ργορουηαθα 
ΌΥῪ πιϑΠΥ πηοάσδιη (σα οὐ σοἸ ΘΓ (485 Ηοιθεγρ, 
Ἐβηογ, Ῥοίϑίεϊη, δηὰ Οδιωρθε}},) 1. 6. ποιυῖδε α6- 
ὁραϊγίηρ. ΤῊ5 Ἰηἠ ρα 15 ἃ βρη: οδιίίοη οὐ ἀπελπίβειν 
ἰρεαιοηΐ ἴῃ (π6 ΟἸ]α58ῖς 4] τὶ 6 γ8 δη τὴ6 δορίυαρίηι; 
δηά [ἢ6 8686 ΔΓΙδίηρ; ἔγοπιὶ ἰ{ 18 {ῃϊ]8: ““ ο ποῖ ἀοὸ- 
Βρδ ΙΓ ἰ6βῖ γοῦ ταϊρὶ ἰο56 γοιιγ πιοηογ, δηΐ, (Ὠγουρῇ 
ἔϑδγ ἰϑδί γ.} βῆου]α γουγβ6} σοπιθ ἴο υγϑηΐ, σθιβα ἴο 
Ιϑρηα.". ᾿ΓῊ 8, 1 ρστγδηΐ, 465 ἃ ἰοῦ 6 βθῆβθ, θυ 1 
ψοῦ α ργοίογ πδὶ οχργοββοά ὈΥ (ἢ6 ΝΡ. δὰ δάοριοά 
Ὀγ Ευκῆγπιι8, Οἢγγ 58. (αϑαῦθοη, δα] τηδϑίιι8, Ὁ ΤΟΙ] 8, 
Β6Ζα, Βοί8, οἰ ἢ, (1455. ὐθοῦρ. Αὔγεβοι,  ΠΌΥ, 
Κιοῦβ, Ἐοβθηι!]ογ, Κυΐηοοὶ, ϑοἢ]δυβηθι, δῃά {πὸ 
Αυΐῃοῦβ οὗ οὐν σοπηηοι) νογβϑίοη. Ἴἢμ8 [ἢ 6 δ6η86 ψ}}} 
"6, πὲλὶἑ ἱπά6 δρογαηέες, Ἀορίησ ποι ίηρ; ἔγοιι (Πθης6. 
᾿Απολαβεῖν 15 ἴῃ6 58Π16 ἃ8 ἀπολαβεῖν ἀπὸ τίνος : [ῸΓ, 88 
Ἠδοίβρδη, ο  , δα Κυθὺβ οὔβϑογνο, 1ἴ ἰ8β αβυδὶ στ 
16 θα6ϑὲ ἩΓΈΘΓΒ, ΟἹ ΟΠ ΕΠρ', (ῸΓ Ὀγαν γ᾽ 5 886, ΟἿ 
ΟΓ ἴνο ψογάβ, ἴ0 ποίδ (ῃδξ ΟἸ βϑίοῃ Ὀγ {6 αἰὰ οὗ ἃ 
Ῥγεροβίτοη, ψἢο ἢ), 88 1 σδῆποῖ ὃ ρᾳξζ «]0ῃ6, [5 
Ἰοϊποά ἴο {Πρ νοῦ}. ΟΥ̓ 15 Ἰάϊοτη (88διθοη, δα] ηι8- 
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31:15, ΑὈγοβοὶ,, δηά οἴμϑιβ, ργοάυσθ βανϑγαὶ δχαίηρ]βδ. 
ΤΏ 9005. Δπὶ. 11, 6, Φ. καὶ τούτων ἀπέλαβον ἐπὶ μῆνα 
ἐξ. ᾿Απεσθίειν ἴον ἀπεσθίειν ἀπὸ τίνος ΟΟΟΌΓΒ ἰῃ ΑἸ 6η, 
6490. δο ΡΠ. 987. α. 1ἱν.1, 12. ““ Αἀνογίογαϊ οα 
Τ68 οἰΐδπὶ ϑαδίηοβ ἰδη{1 ρογίσιιίο νἱγὶ." Τδ 86Π586 18 
(πογθέογα (πΐβ: "" 1 πὰ ονθῇ (0 [ἢοθ6 ἔγομῃη ὙΠοΠὶ 
ἴΠΟΓΘ 15. ΠῚῚ|6 οὐ πο ἢορα οὗ γεϑοοινϊηρ θᾶ Κ γοιν 
Ἰοδη." Βγ ἐεπάϊησ, Βονανοσ, τπηυβῦ θ6 τιπἀογβίοοὐ (88 
Οδιορθ6}} ψν6}} οὔβοσνθϑ), ποῖ ἐθέξηρ ομὲ πιοδον αἱ τη.- 
ἐεγονέ, ἴοτ 1(ἢ}18 15 8η δήδι τ γον σοπιηοσγοῖδὶ, δηὰ 
Ομ 65 ποῖ, υ1688 1 ῬΑΓΓΟΟΪΑΓ ΟἸΓΟΌ Βίδησ68, ὉΠ ΔΘΡ 
1π6 οἶα88 οὗ ροοά οὔἶἧοθ5ς. αὶ ΘΟΙΠΊΟΠΪΙΥ ΡΓΟνΘΒ 
1Π6 ργεοδίεϑε ῃἰηαἀγαηοα 0 ΟἿΓ Ἰδπαΐηρ, Ῥαγισυ αν] 
0 Ποδαν ροῦβομῃβ, ἰ8 {ἢ6 ἀγοδα {πδί γγὰ 83.811} ἢδνογ θ6 
Ταραϊα. [1 ἰ9, 1 ̓ πηλρὶπο, ἴο ργονθηΐ {Π6 ἸὩἤμπθηςοα οὗ 
ΒΟ ἢ 8 ΟΥνΘΓε Δι Ἶοι 15 τηϊβίσγυβί, τ[ἢδὶ ΟἿγ ΤΟΥ ἤΟΓΘ 
ΔΓΏΒ [1.5 ηοὲ (0 βῇῆα! ΟΌΓ Πδαγί8 δραϊηϑὲ {Π6 γοααοβέ 
οὗ ἃ Ὀτοίγον ἴῃ αἰ βίου 168. “ΓΙ, πὰ σΠΘογΙ γ,᾽» 85 
{πουρῖ ἢς Παα 5814, “νῆσος ἔδαγίηρ (Π6 Ἰο58 Οὗ 
ὙΠ 588}} 6 {ι5 θεβίοψε. [{ οἴθῃ ἤαρρϑηβ {πδῖ, 
Ἔϑθῇ σολέγαΥ ἴοὸ Δρρθάγαῃοββ, [ἢ ἰοδη 15 ἰΠΔη ΚΥΌΠΥ 
τοϊυγηοα ὈΥ 1Π6 ΒογΓΟΨΕῚ ; Ρὰϊ [1| Βηου ἃ ηοΐ, τΘ- 
τηοδον, (Δη« [οἰ {Π18 5:||6 66 4}1 γοὺγ ἀουθί8,) 1Πδὲ΄ 
Οοά σπεγροίῇ ἱπ56 1} ψ ἢ δὶ νου Εἰν8 ἔγοτη ἴονβ 
ἴο πα), ἀηὰ ἰονα ἴο γουγ περιρῇρουγ. δ 15 (ῃ6 Ροογ 
ΤΩΔἢ 5 8υΓοίγ." ((διρὈ6}}.) ΤΠΘΓΘ 15 ἃ πα ρβββδρθ, 
ὙΠΙΟἢ Τ]ΔῪ ῬΟΒΔΙΌΪΥ ΟΟΟῸΓ ἴο 8ϑοη16 οὗ Ὧν ἰδϑαγηρά 
τοδάθβ ({πουρῇ 11 ζας ηοί θεθῃ οἰϊδα ὈΥ {1πΠ6 ῬΗΠοΪο- 
σὶβῖ8), δὰ ΨΠΙΟἢ 1 Ψ}}} ἐπογοίογα 8ι0]οη. Τηυοσγά. 
11:0. 4, 40. νίογα θεὶς θϑ, ἢ σοπιποηἀδίζοη οὗ [ἢ 
ΑἸΒΘηΐΔη8, βαγ8: Καὶ τὰ ἐς ἀρετὴν ἠναντιώμεθα τοῖς ͵ 
πολλοῖς οὐ γὰρ πάσχοντες εὖ, ἀλλὰ δρώντες, κτώμεθα 
τοὺς Φίλους" βεβαιότερος δὲ ὁ δράσας τὴν χάριν, ὥστε 
ὀφειλομένην δ’ εὐνοίας ὦ δέδωκε σώξειν" ὃ δ᾽ ἀντοφείλων,. 
ἀμβλύτερος, εἰδως, οὐκ ἐς ιν, ἀλλ᾽ ἐς ὀφείλημα τὴν 
ΒΗ δ ΕΥΜΗ Καὶ το τοῦ ξυμφέροντος ηρν δα 
λογισμῷ, ἡ τῆς ἐλευθερίας τῷ πιστῷ ἀδεῶς τινὰ ὠφελοῦ- 
μεν 1. 6. “" ποίΐ νι [Π6 Ὥδτγον ΟΔΙ συ δ] Οἢ8 οὗὨ 586 }- 

᾿ ληϊογφδῖ, δὰς ψΠῊ τἶ6 ἔγαηκ σοηῆάδηςο οὔ Προγαϊ ἐγ." 
Ὑῆι5. Ευτὶρι. ἔτγαρ, Ετθοϊ, 1. τὰς χάριτας ὅστις εὐ- 
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γενῶς χαρίϑετωι, Ἡδίστου ἐν βροτοῖσιν" οἱ δὲ δρῶσι μὸν 
Χρένω δὲ δρῶσι, πολλῴ δυσγενέστεροι. ἴῃ 1{Ππδιταίῖοι 

ψ ἰοῦ ποῦϊθ βοαξζμιθαι οὗ ΤΗυογά. 1 ν»[ὶ βεϊθοὶ 
ἔνο οὐ (ἤγοα τὭϑγο ραβϑϑᾷ3θβ, ουὖἱοί βανϑγαὰὶ ψηϊοῦ 1 
βη αὶ βοίϑὶ ἀονη ἐπ τὰν ασἀνεγδαγέα. Ατιδίοῖ. κῃ. 9,7. 
Ὅτι οἱ μὲν ἀφείλουσι ταῖς δὲ ὀφείλεται. άθαπερ ουν ἐπὶ 
φῶών δανείων, οἱ μὲν ὀφείλοντες βούλονται μὴ εἶμαι οἷς ὀφεί- 
λουσίν, οἱ δὲ δοεμείσαντες καὶ ἐξκιμέλονται τῆς τῶν ὀφειλόμ- 
τῶν σωτηρίας οὕτω κριὶὶ τοὺς εὖ ἐργετήφαντες βούλεσθαι 
εἶνω; τοὺς [εὖ] παθόντας, ὡς κομιουμένονς τὰς χάριτας, 
φοῖς δ᾽ οὐκ εἶναι ἐπιμελὲς τὸ ἀντασοδοῦνωι. ῬΙμίατοῆ 1, 
ἘΠαπ.. 1. τοῖς εὐεργητηθεῖσι διοιπαντὸς ὥσπερ εὐεργέταις 
εὔνους καὶ πρόθύμος, αἰς κάλλιστα τῶν κτημάτων τοὺς εὖ 
πεπονθότοις ὑπ᾽ οιὐτοῦ περιέπειν καὶ σῴξειν. ἩθτοίΣ. 
ῷ, ὃ, 156. μεγάλων γὰρ εὐεργεσίων προὐπαρχουσών, τὸ 
ἰσότιμον δυσέφικταν᾽ ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἀμοιβαῖς μαὶ μικρὰ μὲν 
λαβοῦσεν ἀντιδοῦναι μεῖξον οὐκ οὑτώς εὐμαρὲς ὡς εὐχα- 
ριστον δοκεῖ: ὁπηνίκα δ᾽ ὧν ὁ πρώτος τι δράσας ἀγαθὸν, 
ἀνυπέρβλητον κατάθηται χάριν, τὸ μὴ κατ᾽ ἄξιαν ἀντιδοθὲν, 
ὡχ ῦτο δυσπορίστον, εἷς ἀναΐσθητον ἅμα καὶ ἀχάριστον 
ὠνομάξδεται. 

85. ἔσεσθε υἱοὶ τοῦ ὑψίστου, 1.6. ΕἸΤΠΘΓ “6 ἄθαν οπᾷ 
αοζερέαδί(ο.ἰο οὐ; 88 ἴῃ ᾽ν. 4, 10. γίνου ὀρφανοῖς αἷς 
πατὴρ καὶ ἔσῃ αἷς υἱὸς ὑψίστου, ΟΥ ψοι τοὐέέ δὲ ἐξ 
ῳπίο Οοα, ἃ8 ὈΘΙΗρ -Βηἰπηδίδα ᾿ν ἢ ἃ βρίγιϊ δ: Π}}}8Γ ἐ0 
(πὶ οὔ ἢ6 ΘΗ. 80 ἃ Βαρθιη!οα] γος οἰ α ὍΥ 
βεποσίέροῃ : ““ Εϑίο βὲη 5 60. Οὐξδίίοβιιβ 8βὲ .δἱ 
ΤΑΙ ΒΟΓΙΟΟΙΒ: 81:65 “ἃ αθΟ416 φεδί!ο8}}8 οϑίο οἵ γέβθι- 
40γ8.᾿" 

86. οἰκτέρμονες. ΨΥ Αὶ ἐδ }ῃ Ναί. 6, 4---4. οχ- 
φερεϑοα. θγ-Ὀοηρῆσοηςσα δα 1 γα ν 18. ἢ6 ΡῈ σφθθρΓα- 
ἤδηάοῇ ἴῃ -ἐἢ 6 τόξο ροΏοΓαὶ 68: οἵ πεθσου, ὑγ νρροἢ 
48. πηοϑεῦ ποῖ ΘΊΘΡΟΙΥ  σοπηρδβδίοῃ βδη ΡΠ ἰο 186 ἰη- 
ἀΐϊχεηῖ δηὰ νγοϊοῃοά, θυ Κιπάμοθθ ἰονδεῖθ ᾿οιῆ 
το 8 8η64 ΘῃθιΏ685: ἴο 4]], ἰηὴ ἔβοί, ψῃοὸ βορὰ οὔυῦ 
διϑ5ιϑίδησα. δοβοειίίσοῃ οὔϑογνοβ, ἰΠδὲ (ἢ68966 ψιϑεὰς 
ἀαϑισηαίο ον γῪ βοεί οἱ Κιβά δῃὰ Ἵἰμ γι 84}}}6. ΑἈδοιίου, 
ΘΘρΦΟ 6 Π}}Υ ἴῃ "υἀσίην οὗ {Π6 δοίοῃ8 οἵ οἴμογβ. ΤΊμηλ 
π6 Ποῦθυ. ᾿ΘΡΟΤῚ, νι οἢ {6 δορί. τϑηᾶοῦ οἰκτιρμοὶ, ἡ 
ποί ΘΟΪΥ βρη ο8 βέογαυ, θμΐ, νοὺγ οἴξοι, δεηϊ παν, 
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πιηάποϑς ; δῃ!ὰ 50 (86 σογεθϑρουαίηρ' ότι ἼΘΙ, (Οτο- 
18, οδοη. δηα Κιι!η.) 

87. μὴ καταδικάξετε. ὮΙ ψοΓα ΡΓΟΒΘΙΥ 5:6 Ὲ1Ώ68, 
᾿ ἐς ἴὸ Ριοῃοιῆσθ. ρυῦ]ο βοηέθησο ἀρϑιηβί, ἴο ςοῦ- 
οι," δπεὶ ἤθρα ἀδποίθϑ (ἐπ ἃ θα βθηῆβθ) ἴο περ) 
ἀρδϊηδί, ςοηάριηῃ [Π6 ἰπποεξθηῖ; 85 'η δαξῃ. ὅ,06. Τὰ 
46 σΟΥΓΟΒΡΟΙ Ἰηρ ἴογΓ ἀπολύειν βρη 868 ἴο δοφιὶς 
δυΐ 18 ἤθγθ υ86ὲ Ἰη 8 'ροοι 88η88 (88 (τοῖ. Οὔδβεγψβ8) 
0Γ ἰῃ ΘΓργθίηςς ΔΩΥ (Πἰηρ 48 [νου ΘΟ 88 μοϑ91:06, 
7μάσερ ζον ἐΐιο δεϑδέ. Ἢ εἰβίθίῃ οἰϊεϑ πᾶν Ἀδῃρεῃί. 
68] Ρδϑ8άρθβ; 88 8180 βδῖγδο! θ, 48---ὖ. 282, δὰ ϑϑβηθοᾷ 
ὧδ Βοηρῆς. 7, 848. υὐ Αρϑο ναι 8, ἸρΏΟΒΟΘ. : 

88, δίδοτε, καὶ---μέτρον καλὸν, 1. 6. [λ1γ, υδέ, [Ἐ}]}, 
ςοιρΙείθ τηράϑυϊτθ. Πεπιεσμένον καί φεσαλευμένον, 
»νεϑϑεοι ἀοιυη ἀπά δἰαζοη τιρ, οὐ ἐοροέδεν. “ΓΏΘΓΙΕ 18 
ἤη 1ἘΠπ6 ᾿ἰοΥη8 πεχσιεσμένον Δηἢ σεσαλεύμενον 8. τρίοτ» 
ΘΠς6 ἴο Εἶγγ ππηθδβιιΓ68, 88 σοῦ, ΨΠΊΟἢ γὙἹ16]4 [0 ςοιη- 
Ῥγθϑϑίοη, ἃπὰ βοίεἰ6 ἀοσψη ὈζΥ σὐπουβδίοη. ΤΏ 
Απϑίοί. ΡγΟὈ]. ὃ 21. (εἰο Ὅν ατοῖῖι8) ἀγγεῖα σατν- 
τάμενοι. Απᾶ δρδίη, ἰη ὑπερεκχυνόμιενον {π6Γ6 18 ἃ 8» 
ἔδγθῃσα ἴο (ἢ6 πηραϑυγα οὗ ᾳα48. ΓΏ5 τῆς Ἡρδτ. 
ΡῪΘ ἴῃ 2οοὶ 2, 24. ὑπερκχυθήσονται αἱ ληνοὶ οἴνου καὶ 
ἑλαίουι Τα ψῃοἷα δρροᾶτβ, ἔσο ἔς ἘΔΡΡΙΒίσαὶ οἷ» 
ἰΑἰϊοηβ ργοασμποθα Ὀγ Βυκχίοτνί, δεῃοασίίροη, δομοιῶ, 
Ζοσγῃ, [6 Μογι;, ἡ εἰϑίβιη, δηὰ οἴἤϑιβ, ἴο ἤᾷνα βθ6ᾷ 
Δ᾽ ργουθγίαὶ Ἔχ ργθββϑίοη διηοηρ (6 96 Ὑ)}8, ἴο τοΙΆρθο- 
ΤΊ σαὶ ν ἀσποία δυυηάδηΐς δηὰ Ἂχυβογαηΐ ᾿ὨΘΓΘΙΕΥ, 
Τῆ6 Ῥάϑϑαρθ 185 Γἢ8 Ἰυ0]ΟΙΟΌΒΙΥ δηα δ᾽ ερϑη!  οχ- 
Ραυπαρά Ὀγ Εὐϊῃγτηῖιβ: Μεταφορικός ἐστιν ὃ λόγος’ 
εἰώθασι γὰς οἱ καχώς μετροῦντες τὸν σῖτον, ἐπιτιθέντες, 
τῷ μοδίω τὰς χεῖρας, πιέξειν αὐτὸν ἐπὶ τὸ κάτα, καὶ λακ- 
τίϑοντες σαλεύειν, ἵνα συμπέσῃ, καὶ ἐπιβάλλειν, ἄχρις ἂν 
ὑπερεκχυθῆ᾽ ἀποδώσουσι δὲ τὸ τοιοῦτον μέτρον τῆς εὐεργε. 
σίας, τίνες ; οἱ εὐεργετηθέντες πάντωφ᾽ τοῦ θεοῦ γὰρ ἀπο- 
διδάντος ὑπὲρ αὐτῶν, αὐτοὶ δοκοῦσιν ἀποδιδόναι" ἀποδώσουσι 
δὲ τοῦτο, τοῖς αὅὕτω Φιλοτίμως δανείσασιν αὐτοῖς. 

38. τῷ γὰρ αὐτῷ μέτρῳ, ᾧ μετρεῖτε, ἀ Κι Μοϊῇ 
41ιοΐ68 ἔϊοπι δοίβ δῷ. Ουᾶ τπιρηϑαγὰ ἤϑίηο πιοίϊΐωτ, 
ϑᾶἂ τρϑυυπίιῦ 61. ““ἜΠοΙΘ ᾿ψφΓο," οὔϑοχγνο8 Βηχ- 
ἐοτῖ, “διυιοὰρ 6 76:08, Τηρ ΒΌΣΟΒ οὐ νᾷγιου!β βοζέβ, 
ϑυρογπαέαπίος, αὔγαδα;, ασσμηιμίαέαρ, ρταβ88, δριίαία, 
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οροτγίβ," ἅς. Τῆι πιδᾶβυτγα οὐ εοὐ ΨΠ πι8. ἰ8 (Ϊ 
Ὀ6]16ν6) τΠ6 αὖγαϑα, ἰ. 6. {Π|ὴῚ Ὀυ5}6] 15. ἢδαροά υρ, 
θυ ποῖ ρτγϑββθᾶά ἀονῃ, οὐ βῇδκοὴ ἰορείδον, δηά ἐἤθη 
δὺγλοά, οἵ τΠ6 οσμηεμέμδ 15 ουΐ ΟΥ̓ ΜΙ ἃ Ἰαῖῃ 6. 66 
ψογδί. Αἄἀδσ. Ν, Τ. (ἢ. 8. δοποείῖ, Αἀδρ. Ν. Τ. 74. 
δηἀ (αδδαυδοη οὐ ΤΠθορῆνγ. (ἢ. 1756. Βυ {δ εἰς τὸν 
κόλπον ὑμκῶν 16 Γ6 18 8η 8}π|8310Πη ἴο {Π6 Ογίθαιαι ου5- 
ἴοι, (Δηά, Ιηἀ664, οὗ 41 Ὠδ.10 05 οἵὁἨ Δη 4} } 0 ογῈ 
βοπῖηρ νοϑιπιθη5,) ἴο υ.86 [Π6 Δπλρῖ6 θοβοπιβ οὗ {Πο56 
δαντλθηςβ ἔῸΓ σδγγγηρ νᾶτίοι5 δγίοἶθβ, Ψ ἘΠ] ἢ τνᾶϑ8 
108 υβο4] [ῸὉΓ ρει)»56, οὐ ροοϊιοί, ΟΥ ἀνθἢ ἃ Κιηκὶ οἵ δαρ, 
ἴαγᾷα ϑῃουρῇ ἴο ΠοΙ]ά ἃ (οἰθγαῦ]α ψυδηϊν οὗ σογη. 
δθ6 Ευτῇ 8, 16. 4 Κιηρϑ 4, 80. Νεῆ. ὅ, 8. γον. 16, 
88. ὅο Ηον. δ. 9, 8, 171. “Ταῖοβ, Αὐυΐα, πυσοβαμα 
ἔεγγθ βίη αχο." 208. Β. 6, 28. ὅ66 ΟἸΕΙ ΟΧΑΠΊΡ[68 
ἴῃ ῬΜεϊδίοίη δηά ἤδρἤθὶ. δε αἷδοὸ Εδγγαγ. (6 τὰ 
γοβί. 668. 

40. οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον. ΤΠὸ ἀ15- 
ΟἿΡ]6 Ψ}}} ποῦ βϑϑ]ν Ἂχοθὶ ἢἷ5 πηδϑίοσ; ἰδογείογο, τῇ 
Ψψόιε ὙΟΌΡΒΟΪνΘ8 πορίαος γοῦν ἀυΐγ, ἀπὰ Ὀγοαῖκ {Π6 
σοτηδηδιηθηίβ οἵ Οοά, πο ον ψν}}} οέδεγς ἴο στ οΠῚ 
γοιι γτϑοοιμηηθηὰ δηά ᾿ησυϊσαῖα {Πεῖγ ρογίογιηδηοθ, 
οὔδβεγνα δηα ἰο]]ον ποθ π|. ὍΤΠβ ργοόνουθ αὶ] ΟΧρΓΟ8- 
δίοῃ 18 ἔουπα ἴῃ δηοίῃοῦ 86η86 ἴη Μίδι ἢ. 10, 95. 7οῇ. 
18,16. (Κυΐϊη.) 

40. κατηρτισμένος δὲ πᾶς. ὙΠΟΙΟ 88 Ὀ6ΘΏ ΒΟΓΘ 
ΒΟΠῚ6 αἰ νογβυ οὗὨ ἰη οι ργοίδιοῃ, δε βίηρ' ἔσο 8 αἱζ- 
ἔδγθηοα οἵ Ἴοπβίσυοιίοη, νηϊοσῃ 16 ὈΓΟΝΙΥ οὗὨ {Π6 
δϑρηΐθηςβ ἢ85 ἰϑἷς ππσοογίδίη. Οηδ {Πρ Β66 118 οἶθαγ, 
{πὶ πὰς πγυϑί ποῖ ὕὈ6 υπάογβίοοά ἴο πηϑὰῃ ὁπέϊγοίῳ, 
Ὀυς φιξδεί, τολοοῦεγ. 1 που]Ἱὰ ἰῃπογοίογο ἰγαηδβίδίς 
(στε Κυΐϊηοε]): “ Ευονῳ οπθ τοῖο 16 πιοαοἰξεα αὐ εν 
ἐλ δαηι6 ζαδἠϊοπ α5 ἤϊε πιαδέεν.᾽" ““Ἐοτγ (οὔβογνθβ ἢ6) 
{0.6 ἀἸ86 1016 υδι4}} Ὑ Ὸ]1Ον 5 ἢ15 τη δϑίοσ᾽ 8 ἘΧΔΠΊΡ]6, ἢδ8 
{Π6 88Π|6 Β6η{Ππ|6ηἴ5 δΔηἃ ψΊ|5Π68, δηᾶ δοίβ 7υ8ὲ πΚθ 
ἢϊπ|. Τὴθ ψογὰ καταρτίϑω ῥΓΟΡΟΙΙΥ 5ρη1ῆεβ ἴο 
γπθηἋ, ἐπιοηα, τοραὶν, Δηα, ἴῃ ἃ τηογδὶ 856η86, ἔο ἴη- 
δἰγιοέ, πιαλε Ῥεγξεοί. ον ἄρτιος Ὧδ5 ἴῃ6 56ῃ86 οὗ 
τέλειος. 80 Ηθρδγ. 18, 4]. καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ 
ἐργὼ ἀγαθώ. Αῃηά 2 Τίπι. 8, 17. ἵνα ἄρτιος ἦ ὁ τοῦ 
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θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος. 
ὟΥ εἰβίοϊη οἰϊθ8 Ῥο]γῦ. ὅ. Ρ. 400. τῶν Μακεδόνων ἤδη 
ταῖς εἰρεσίαις κατηρτισμένων. 

48, 44. ὅε6 ἴῃ6 ποῖα οὐ Μϑ (ἢ. 7, 16---18. ΤῇΘ 
80η86 οὗ τμ6 ραββᾶβρβα ἴΔῪ δα ἴῃ8 ῬΦΙΔΡἨΓΒΒΕα: 
““Ἴμα αοέΐοπδ οὗ πιδῃ ϑρεὰκ οἵ νβδῖ ἀϊβροϑί(ἴοη {ΠΟῪ 
ἃῖο οἵ Οτοίϊυβ πογο σορϑϑίβ ἃ γοηδιῖκ σῇ ϊο ἢ Π6 
᾿ιδὰ τηδάθ Οἢ 8016 ἔογθγ ΟσΟἝΒΙΟΏ8, ὨδηΊοΪγ, ἰῃας 
115 ργονθγῦϊαὶ Θχρσθβϑίοῃ 18 ἴο 6 υπάεγβίοοί ἠθικώς, 
δηὰ (Παὲ 118 {τυ} 15 βυ ῇ οΙ ΘΏ ΕΥ̓ Θεία ]Π5ῃ6α 1 186 
(Ὠϊηρ ΒαρΡΡϑῃβ 7γεφμοηέξῳ. ᾿ 

45. προφέρει. Υείβίεϊῃ οἰΐ68 Ιβοογαῖ. ὥσπερ ἐκ 
ταμιείου προφέρειν. 

48. ὃς ἔσκαψε καὶ ἐβάθυνε, 1. 6. βαθέως ἔσκαψε, ὉὉΥ͂ 
δ Πομα βά18 ἰγρααθηΐ ἴῃ τῃ6 ΗδΙ]Θηϊβς βίγ]8. 80 
υά, 18, 10. καὶ ἐτάχυνε ἡ γυνὴ καὶ ἔδραμε, ἴοτ ταχέωᾳ 
ἔδραμε. ΝΟΥ 15 {}18 ἘΠ ΈΡΟΠΕΟΣ 1 16 (ΟἸᾳβ581ςὰ] 
ΨΙΪΟΓΒ. ΕΧδρΡΪ 685 ἅγα ῥγοάυοθαά ὈΥ Ῥαϊδίγοῖ δηά 
Μυμπῖπο. (Κυϊη.) Τ15 πηοάα οὗἉ ΟΧριθββίοη Ἀρρθᾶγᾷ 
8 ΓΟΙΙαὰΘ οὗ [ἢ 6 δ᾽ πρ|6 ΡῃΓαβθοΪ ορῪ οὗ ἴῃ 6 με ῖνο 
Ἰδλησύαραβ, δηά [16 ΘΑΥΪΥ ἀρ68. «16 ππογαΐ ἤοτγρ ἰῃ- 
ουἱοαιοά 18, (488 Οατοῖ. οὔϑογνθβ, “" (δαῖ [Π6 βίιιαγ οὗ 
Ὀίοῖν βου! ποῖ ΡῈ βυρογῆςϊαϊ, θυ ἃ ργίῃοῖρ!α ψ 6 ]} 
ἰουῃάθα δηἀ ἀδ6ΟΡΙΥ τοοϊοα 1η ἴῃς Πραγί, 80 88 ἴο γι 
88. [Π6 45584}5 οὗ ραββίοῃ, ἰοιηρίδίίοη," ὅς. Οη {Π6 
ἤριινο ατὸ βιρίογεά ν᾽ δἰϑίοῖῃ οἰε8 δεχί. Επιρ. δά 
1ιορ. ὦ, 120. ᾿Επὶ τὴν πέτραν, ἴοι ἐπὶ τῇ πέτρῳ, 85 ἴῃ 
Μαίτ. 16, 18. [Ιζ 18 ῬΙΓΟΡΘΓ ἴο οὔβογνθ {ἢ|8 ι186 οὗ 
186 δτί[ο]ε, ψ ἢ] ἢ πλᾶγ Ὀ6 ἰΠ8 ΘΧΡΓΟΒΒ6α : ““Ου (δα 
ΤΟΟΚΥ ρτοιμπά, ἴῃ τὸς λον 

48. πλημμύρας γι. 6 ψοτγὰ ἀδηοίεαβ δΔῃ 'πογϑᾶβθ 
οἵἱὁ 53.}08611 οἵ ψαΐοσ, ἃ (146, ᾿ππηςἰαἰίοη, ὅζο. ὅθ (ὴ6 
ΘΧΔΙΆΡΪ68 ρῥτοάιποσρα ὃγ Ὑ εἰβίθίη δη4 Κγρᾷκα; 85 δ]βο 
{πΠο56 ποϊϑὰ ἴῃ ὅς]. [6ὲχ. Οὐ [δ]5 βιδ)εοῖ Εμιἢγ- 
τϊὰ8 Μ6Ὶ1 οὔβογνθβ : Πλημμύρα δὲ τοῦ ποταμοῦ, τὸ 
πλῆθος καὶ ἡ σφοδρότης τών πειρασμών. 

40. προσέῤῥηξεν. Ῥήσσω, δηἀ 118 ἀογίναίνεβ, ἀδηοίφ. 
{Π6 ἀδϑῃίηρ οὐ δῖον δρϑίηϑ ΔΗΥ͂ ὀρροβιῃβ οὐ]θςί.. 

᾿ 
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ΟΗΑΡ, ΥἹἱΪ]-. 

ὝΈΝΒΕ 1. εἷς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ. ΕῸΡ ἰἢ686 ΨψοΓ8 
(ϑγ9 τοί.) εσὸ Ἅζοέευῖο, Ὡοῖ ἐδοΐεγὶς, ΟΥ ΔΟΓΟΒΔΙΏΔΙΙΟ, 
δῦ πιοδηΐ ἔοσ αἰ ψῆο 8ῃου]ἃ ψ|5}} ὁ αἰ} βαῖνᾶ- 
ΕΘ, δηα ποί ἴον {86 ΑΡροβίῖ88 ΟἾΪΥ, ἃηἃ {Π6 1 5βδς- 
ΘΘΒΒΟΡΙ͂, 

ᾧ, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος, “ὙΠῸ ψ͵ὰ9 πιυςῇ ναϊαοα ΒῪ 
Ἀΐ, 6.4 ἢ πιοὶὶ οοίθοη." Κυϊποοὶ γοΐοσϑ ἴο 
Ζ δον. ϑοογ. 92, 8. Δηἦ ΥΥ εἰξίο! ἢ οἱΐθα Αστθη. 2, 8. 
τοὺς ἐν τίμᾳ (δούλους) παρὰ τοῖς δεσπύταις. Απᾶ ὅ, 90. 
ἔδοξε τις τὸν δοῦλον αὐτοῦ, ὃν μάλιστα παρὰ τοὺς ἄλλους 
ἐτίμα. Απά διηρ  ό. τη Ερίςι. 1560. τῶν οἰκετών 
τιμιώτεροι τοῖς δεσπόταις. ἔ δϑδοηΐ [0 {δε ορίπίοπ 
δάορῖοα ὉΥ αἰποϑί 8}} οσίο5, ἔπδαϊ, ποι  ΒΒέα παν 
σὯΒ ΟΥ̓ {νὸ 5]|0}}ν ἀἸϑογθρδηςΐθθ, (ἢ 6 ῥγθϑοηῖ πηγᾶο δ 
ἷδ ἘΠ6 58Π16 49 (ἢδί γεςογάρα ὃγ Μαιδεν, (ἢ. 8, ν. 
ὅ. ΠΕ σοπίγασζυ, πόνονογ, ἢ45 ὈΘοη πηδιηίδ! δα ΗΥ͂ 
ΒΟΒΊ6, ἜΒρ6ο }} ν ΜδοΚηῖρῃι, πόδα ηοίθ πιδὺ 6 866 
1. ΕἸϑίαυ. Οἡ νϑσ. 8. β8εὲα Ηαπιπηοηᾶ δὰ ΒΗΘΥ, 
οὐ Ἐ]5]6υ. 

4, ὅἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξει. Οἡ [Π|9 αὐϑθοίπέες υ86 οὗ 
ὅἄξιος 566 ἴῃς ποίΐθ οη Μαί(. 10,11. Τὸ 16 οχϑπι- 
ΡΙ68 ἔπεσε δάδυςοά, 1 δαἀ δορῃ. ἙᾺ. Ἐγν. 981. 
ἄξιος γὰρ εἶ, Ἐπτίρ. ΑἸς. 876. ἐγὼ σοι--λύπρον πένθον 
συνοίσω τῆσδε καὶ γὰρ ἅξια. αὐὰ 1074. ἄξια δὲ μοι 
σέβειν. Ἑατὶρ. ϑυρρῖ. 118}. ἄξιος γὰρ συ καὶ πόλις 
σέθεν. Ἑαυτίρ. ΤΡἢ. δαγ. ὅ60. ἀλλ᾽ οὐ τὰ πρὸς Θεῶν 
εὐτυχεῖ δικαῖος ὧν. ἘλΤΡ. ΕἸ. 8501. ἄξιος γὰρ--τα 
᾿Αγαμόμνονος παῖς, οὗπερ οὐνεκ᾽ ἥκομεν. ἘπτΙρ. Βαςἢ. 
γδῶ. ερ ἄξιαι, 5.1}. εἶσι. Ἐτὶρ. Ιποη. 11. ΑτΙβ- 
ἐορῆ. Αν. 1166. ἄρα θαυμάξεις ὅτι κ΄ τ. λ. νὴ τοὺς 
Θεοὺς ἔγωγε᾽ καὶ γὰρ ἄξιον. Ατὶδι. ἘΡ. 6090. ἔ πηυβῖ, 
δονονοῦ, δἀπηξ ἰ(Πδὲ {Π6γ6 15 βϑοηθ ἀοιδὲ ψ] ϑίῃοσ, ἰπ 
(158 ραββᾶρβ, {π6 ἀρβοϊαΐα τι88 οὗ" ἄδιος αῦονο 1}}8- 
ἐγαϊοα, [48 ρίας ; 8ϊη06 {Π6 Ποῖα ρἤγαβα ἢδ8 {πὸ δἱγ 
οὗᾳ Τιδεἰη βίη. : 

ὅ. τὴν συναγωγὴν----ἡμῖν. ἘΝ. Τ. “8 ἃ ΞΥΠΑρΡΌρι6." 
Ὧγ. (δρῦΌ6}} πλοσο οογγθοίίυ, (1 {πη Κ,} οἱ ὁψηα- 
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δορμε. Οὐ ἴὰ πήρῃῦ Β6 τοπήορεα ΙΏ9:8. ᾿ἐΐο γα], 
διμεέξ ἐλο ουνπασοβόθ, [ον 5, ἴθ γα θέα ὈὰΪ ΘΏ6. 

8. ὑπὸ ἐξουσίαν. ὅ.66 {ἰνα ποία οη Μδί. 8,9. 
10. ἀσθενοῦντα. Μαικίδηᾷ {πη Κ8 ὑδΝαῖ, ἔξ εὐγιοῖ- 

688, Εὸ ϑῆου ἃ ᾶνο Ὀθεη ἀσθενήσαντα, ἐδδ δέαυθ τοὴο᾽ 
λαά δεοη εἰ. ἘΒὸΐ [18 19 ποὺ Βρορββάευ, 9ποθ ἐδὼ 
ΜΟΓΑ τη δε ἐδκθη ἔογ 1886 ρματγίέο:ρ]8 ἱμηρογίδοϊ, 
ΨὨἱοἢ 15 (ἢ ϑϑ πὴ 48 {8:9 ρτεβθηΐ. 

Ε1. συνεπορεύοντο----ἰκανοὶ, 'Ἑκανοὶ 68 ΠΕΓ6 {Π|}8 580Ώ96 
οὗ δοὴθ ηνιἐξὶ,, οἱ, ἃθ ὦῷὸ βᾶὺ, ἃ δορί Ἰπαῆν, 

14. ἐξεκομίξενο. ΓὮΙΒ 18 ἃ ἴθγῃι) δρρχοργιδίθα ίο 
ξαηθγαΐβ, κὸ [16 [ἴῃ Ἔ 7876, ὀωρογίαγε; βίο 188 
σεϑίοεῃ οὗὨ ἰβίογεϊηρ μέ οὐ ἐδδ ἐοιοῆ οχιθηαεα Ροιΐκ 
[0 {Π6 Βαδίοσῃ δῃὰ δ δδίεσιην ηἡϑίΐοπϑ. Μϑηγ ρϑϑβαβϑῆ 
οἵ Οτθοὶς δυϊβόνθ, ἔσο ΗΟ ἀονηναγα, ὅτ οἰἰσὼ 
᾿Υ Β] 96 ᾽ δηά ῇ εἰβίβιη ; 858 αἰϑο βοῆὴθ 1ϑέίη οἵδ, 
890 νΙγρ. αεοῦρ. 4. 255. “Εὶ σοΐροῖα σὲ εἀγθῃταπι 
Ἐχρονίδηϊ ἰθοί8, δὲ ἰγβϑία ἔπ πόσα ἀποαπ "ἡ 866 
Κιγεδεῆδη 46 Βπησε. ομη. ὦ, 1. Ρ. 76. μα Βυτγίωρον 
βτουπηϑ ν γα ουΐ οὗ (Π8 Εἰ, Βυΐῦ, ἂἃ6. {πθγα6 [8 ΓΘΆΒ0Ὶ1: 
ἴ0 ΒοΙανο, οί ἔδγ ἔγσϑηῃ (Π6 ΟἿἿΥ μαῖθ. Αἰηοης [88 
Ράβϑδρεϑ οἰ ΌΥ Υ δἰϑεθίῃ, 186 πηοϑῦ δρροβίϊθ' απὰ 
ΣΠΈΘΣΘΒΊΙηρ᾽ 15 ἢ ἑξοία Ελοίϑη, (Τπέθεμ!. 94. γὰ πρὸ 
τῶν πόλεων ἐκεῖνα τὰ χώματα δρῶς, καὶ ἙἘὰφ στήλας καὶ 
πυραμίδας ; ἐκεῖνα πάντα νεκροδοχεῖα ἢ σωματοφυλάκιο 

ἔστι. ΔΑπὲ [,δχ. 19, Τὺ. ἰῃ (ἰο. ἐσ Ἰυσρα: 4, 83. 
Οτοιῖέμβ γειπαγκβ ΟἿ 1Π8 ΡεγΓηΐείθεαϑ εὐδϑέοτῃ σῇ ὈυΡζε 
ἱῃρ ηὴ σμαγοί65, οὐ μυϑ ΡΉ ΡΠ σ νκογβῃρ ἐπ οΓ ὁπ 
ἐ8ὲ ρεδοίπσίβ οὗ μίδοθβ Η}}6ὰ ψ ἢ ραυεὰ οαγυδεθαβ : 
8 εὐυϑέσεε (68 Β6 1685. 9) θε88ὲ ἑθγοάπεθα ἴῃ ςοπιπ δ. 
τΑοΓ οὐ ΟΥ̓ 688 τηαγίγέθ; Β0ὺ ΝΘΕΥ ὨΠΥΠ5ΘΙΥ Χο 
ἐθηδεα ἐο σεηθεαί π86. 

10, υἱὸς μονογενὴφ. Θπο οδπηοῦ περ οὐβθενίης πο 
δἰ Ρ]6 ἀπὲ ραιμοϑίῖς παίαγθ δὲ {π|8 πδιγαίίου, ἰσ 
Ψ ΟΝ 6 ΠΠΔΥ σοιηρᾶγα (Παΐ οὗἩ Επυτρ. ΑἸΪς. 80. 
μόνος γὰρ αὐτοῖς ἦσθα. Απαὰ 945. κόρος ἀξιοθρήνος ᾧχετ᾽ 
ἐν δόμοισι μονόπαις,. ΜΙ εἰθίθί Ππῶ5 βθνϑγαὶ (}488108] 
οἰξαιϊοήθ; 49 (Οἷς. Ερίβι. δι, 9, 90. “Ραϊσϊ πὰ 
δἰιπὶ Ἰ4π| εἴ ρεαν!ὰθ, δὲ ἀἰα 8, φαὰπι 8118. πιδῦθε 
εἰ ρδηίεαμη ΕἸ μην" ΗΕ ἐαυθὶ δ ορϑδενοά, ἰῃαι ἴπο 
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ἀδίϊνα 8 Πογὸ ρυΐ ἴογ {Ππ6 σοηϊᾶνο.; οὗὨ ψβΐοΐι 1ἀἴοπὶ 
ΘΧΔΙΏΡΪ65 ἃΓα δάἀυσοα ὈὉγ ΗΠοπιρογρ δηὰ οἰδογϑ. 

18. μὴ κλαῖε. Απά πο ΨψοΠάογ {Ππαΐ βῆ βῃου]ά ; 
ἔοι, (88γ5 (ειυδοίς, . 8, 4.) ““ΟἸ!᾿ πὶ οἰδίίο τογιαὶ 
διανίοῦ ἔπ! ῥτορίπαυβ τηογίθ 6}118.᾽ [Ι τηυδὲ δ6 
οὐϑογνοά, [Πδῖ (ἢ6 ψοτάβ υἱίαγοὰ ὈὉγῚ οὖν [ογὰ ΟΓα 
ποῖ τηθδηΐ ἴο Ὀ6 »γολεδέέογψ, Ὀυπΐ οοπδοίαίονψ. 

14. ἥψατο τῆς σοροῦ, 1. 6. ΜΙ ἃ νον ἴο βϑίορ (6 
Ὀδάγοῦβ, Ὠ]ΟὮ, 10 866 π|8, (ΠΟῪ υηάἀογδίοοα ὈΥ ἰπη6- 
ἀϊδίοϊν βίορρίηρ. Τῇ ψοσγὰ σορὸς οἴξδῃ ἀδηοίρα ἃ 
εἰοθεῖ οοὔϊη, ψ ἢ] οἢ γ88 πβυ8}}γ οὗὨἨἁ δέοηθ ον πιατδίο. 
Βυιῖ 1μ686, ἤοννανοῦ ΠΟῪ ΠΊΔΥ ἤᾶνα Ὀ6ΘῚ ἰΏ υ86 
δος ἰῃ6 Εἰ υρέϊαηδ, Μιατα ποῖ υϑοά ὈγΥ (6 ὠειυ. 
ΤΠ6 ψογά ἤθγα ἀδηοίθβ {8 ἔπ ηογαὶ σουοί οἡ ΨΒΙΟΝ 
[η6 ἀ6δΔ4 ν»ϑ οδγγιοα ἰογίῃ, ἐλθ δον, ἴῃ Οογιηϑδη οἷπ 
ϑαΐγε. Τῆδὶ (ῃ6 ασγθοκβ δηὰ Βοπιδὴβ ψοῦα [ἢ 
οδιτίοά ἔογί, ψ6 ἰϑάγη ἴγοι {ἢ6 (455168] οἰ ἰδι! οἢ8 οὗ 
γγειβίοίῃ δῃὰ ατοίίιιβ; δῃηὰ {Πδὲ {Π6 βδῖη6 οὐυϑίοπι 
Ὑ85 δι ορίοα ὈΥ (6 9618 νὰ ἰδᾶσῃ ἔγοπι “Οβορἢ 9. 
566 Οδοἱεγ ἀβ ἰυςείυ Ηφοδτ. (ἢ. ὅ. Ὑδγηθκγοβ Ηἤθῦτγ. 
Απτᾳ. Ρ. 886. Δηὰ Ηδτπλοι 5 ΟὈβογναιίοηβ. [{ 8ρ- 
Ρδδγ8, βονγενοῦ, ἔγοιῃ (σεἶθσ δηά Ζογη, Βι0]. Απιὶᾳ. 
ἴο ᾶνα Ὀθ6η δἰπιοϑῖ οοηῇηρα ἰο {Π6 ὨΙΡΊΘΥ οἸ45568. 
γοΙ δ, ϑδοῃιθυβηοσ, δηά Κιυΐίηοθὶ)  δἰϑίθιῃ οἰΐθβ 
να, Μείδῃι. 14,41. 
156. ἀνεκάθισεν, τπιοῖ ΤΠΘΓΟΙΥ γευϊυεά, Ὀὰΐϊ δαέ τ. 

Ης ψου]ά {ἰπ8 Ὀ6 6660), ἴῸγ ργοῦϑῦϊΥ {Π6 16 Γ νν8ἃ8 
ὨΘΑΓΙΥ ἤλϊῖ. ἴη {|υδβίγαίίοη οὗἉὨ {{||8, Ν᾽ οἰδίδἰῃ οἱΐθ8 
Χεη. (βρβθακίηρ οὗ ἴῃ6 Π.8Γ6) : διατρέχων γὰρ καὶ 
ἀνακαθίδϑων. Ῥίαι. Ῥῃθάοη. ὁ δὲ Σωκράτης ἀνακαθιξό- 

ς εἰς τὴν κλίνην, συνέκαμψε τὸ σκέλος. Ρὶαϊ. ΡΗΪ- 
οραιη. Ρ. 868. Α. συναγαγὼν μόλις ἑαυτὸν ὑπ᾽ ἀσθενείας 
ἀνεκάθιδεν. ὅ66 Ατγίδιηά. 4Φ, 84. Δηα 1 Κίηρβ 7, 28. 

16. φόβος, ανα ἀπά διηδΖοιηρηΐ,. 866 τῃ6 ποΐβ οὔ 
Μαιῖκ 4,41. ᾿ 

16. προφήτης. ΒΥ (8 ψογά 18 Ἰηρδηΐ ἃ δέυΐϊπα 
2 Μ655εηροῦ, ἀμῃὰ οὯδ ρστβϑδίαγ [ἤδη ΕἼ1584, (566 Εχοά. 
4, 81.) Ἰηδϑπηιοῖ 88 ψι του 16 τ156 ΟὗἁὨ Ὀγᾶυθσ, οὗ 
βίγοϊοηρ ἢ! πη86 1 οἡ (ἢ6 Ῥοάγ, δυΐϊ ν]τἢ ἃ 8:1 ρ]16 

, ΟΥ̓ ἄν (λέγω, δι...) Πα 84, 'π ἃ ΠΏΔΏΠΕΟΙ ἰζοΥ]  ἀΠ6Χ- 
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ΔιηΡΙοα, τοϑίορεα {ῆ6 νϑγὺῪ ἀἄδβά-ἴο [1ἴ6. (Ευίῃγπι. 
γνεί5. δηᾶά Βοββηῃῃ,.) 
10. καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τ. Δ. ἀ᾿ Βγ 5βοηάϊηρ 

ἴο ἰἤθη {Π8 ριοτηβοα Μαεββίδῃ, οἵ δ {Π60 1ϑϑϑὲ (ἢ 6 
ΠΑΓΌΙΏ ΡΥ δηα ἔοσγογιηηργ οὗ τπ6 Μεββϑίδῃ. Οἡ {πὸ 
νοσά ἐπισκ. 5666 {π6ὸ ποῖΐϑ οἢ [π|Κ6 1, 68. β 

21. ἐχαρίσατο τὸ βλέπειν. Χαρίθομαι ἈΕΓΘ 5]ρΉ1868. 
ἴο σίυθ, γοδίογθ; 8ἃ5 ἰὴ ἃ Μδϑος. 8, 838. 4, 82. Χοη. 
γν. 8,6, 11. ἩΗεγοάϊΐδῃ, 8,17, 8. τῶν ἀναιρουμένων 
χαριδόμενοι τὰς οὐσίας. ΑΠΑ 1, 17, 8. τῶν δὲ πλουσίων 
τὰς οὐσίας χαρίσασθαι ἐβούλετο, μερίσαι τε εἰς τοὺς 
στρατιώτας. 1ῃ ΖΠἸΔη, Κ΄. Η. 9,1. χαρίσασθαι 15 ορ- 
Ροβϑέ ἴο λαμβάνειν. (Καΐη.) Οη (ἢς [οΠ ονηρ᾽ ν 868 
866 [Π6 ποῖ οῃ Μαί(ῃ. 11, 2. οἵ 8644. 

25. ἐν ἱματισμῶ ἐνδόξῳ. "Ενδοξος 510}1ῆ65 σίογίοιιδ, 
δρίοπαϊα, ἀπ τρυφὴ, ἰμαιεγῳ, ρίθαδεγο. 80 Αγίθηά. 
8, 60. τοῖς ἐν τρυφῇ διαγούσι. ὅ66 2 Ροῖ. 2,18. ΤῊ8 
ἴα {(Π6 οσοπηπιοη ἱπιογργοίδίιοη. Κυΐηοθὶ, Ππονονογ, 
τη (Παΐ τρυφὴ ἢδ8 εβρθοῖδὶ τϑίβυθῃηοθ (δ δ ϑο ῦ 
δῃά βυπιρίμποιιβ ἀρρᾶγοὶ; δηά οἰΐθϑ, οπὶ Μιυηΐῃα 
ἀπά οἴἢογ8, [βοογ. δη. 41. τὰ μὲν σώματα τρυφῶντας. 
8Δη4 Πιιοά. ὅ:᾽ς. 2Φ2Φ. β. ὅ0 «80 Νὴ εἰβίβίη οἰἴ68 Ελιρρ. 
Ρῃαη. 1198. στολίδα κροκόεσσαν ἀνεῆσα τρυφᾶς" δῃὰ 
ϑασίοη. Αυρ. θδ. ““ οοραίῖθ ὑϑι1πὶ Ν]ΠΪ ΟΠ ΠΘΙΠ4Ὲ6 
ἀο]ςαίίογοπι νϑβϑίθτῃ δθη τ." ΤΥΛΠῸΓ 4150 (ρ. 0} 0) 
τ ηκ8 ἰηδὶ Ὀγ (15 Θχργθϑϑίοη, δηα {Π6 ργδοράϊηρ, 
μαλακοῖς ἱματίοις, 15 τχρδηΐ (ἢ6 ΡιΓΡ]6 οἱοί!ηρ ψῃϊςῇ 
8 ἍΟΓΝ ΟΥ̓ ΓΟΥΔΪ ρουβοηδροε, ΨηὴΟ ΨΕΙΘ ἤδηῆςσο 
(ογιηθα ἴΠ6 ρωγρμγοαίί. “ΤΉ Οτδυ, ἴῃ ἢ18 “Οὐ ἴο 
Αἀνογϑιῖν," “" Απὰ ρὰγρ]ε ἰγιδηῖβ νΔΙΠ]}Υ ρσγοόδῃ ;᾽" 
ΜΠ οἢ 15 δὴ πη ΔΠ]οὴ οἵὁἩ (ῃἢ6 Ηοτγαιδη [πὸ : ““ Ριιγ- 
Ρυγοὶ ᾿ποεξασηΐ ἰγγαπηϊ." ΒΒ, δ 4]}, 1 566. ἢο 
ΤΘά80η ΨὮΥ (ἢ6 σοπιηοη Ἱπίογργοίδιοη 8.1.0 ]4 ηοί᾽ 
μα τείαϊ πᾶ. Οη {{||5 βιιθ]θοῖ 566 (ἢ6 ἢοΐθ οὐ Μδίι!. 
11, 8. 
“928, μείϑων αὐτοῦ ἐστι, 1. 6. 15 οὗἉ ρ,Θδίοῦ σοηβθαιθηζο, 

ΟΥ [88 ρτγϑδίθυ ρυϊνηθροβ, {πη νοῦ Φοἢη 84": ἔοσ 
6, κΚὸ Μόοβϑβϑ, πδονοσ δθηϊζογθα ᾿ηΐο {ἢ6 Ῥγοπηϊδϑά. 
1,ληά, οὐ τς δέαέε οΓ ( ιγιδέϊαπέξῳ : ̓νχ6 ΘἢΪῪ ργοραγοὰ 

ΝΟΣ. 11. ΣΧ 
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ΟΠοΓβ ἴογ 1. δθε Ὅτγ. ΠΠΌΥ οὐ Μαίι. 11, 11. 
(Μασκδηά.) 

20. ἐδικαίωσαν τὸν Θεὸν, ρτγαϊβεά αοἰ. δὸ Μαίιῇ. 
11, 10. δηά 1ηἴγτᾷ νοῦ. 85. διγ. 10, Φ9. 18, 92Φ. Βυϊΐῖ 845 
Β6Γα τσογάς, Ὠοΐ ἀδοάς, ἅτὸ βροκϑη οἷ; ᾿πεγοίοσε {Π6 
8686 β6 6118 (0 6, “γευογοπέϊν οδεψεά ἐΐε ευἰΐ, απ ὰ 
»ει{μοα ἐπο οοπιπιαπάς, ο5,; Οοά," ΌΥ πυηάδογροίηρ ὈΔρ- 
{181ὶ δὖ [Π6 Πδηάβ οὗ Ζοΐπ, (Π6 ὑινίπο ΜεΘββθηρθγ. 
(Κυϊη.) Αρροβιίβ ἰο {}}|8 18 ἐπ6 ἔογηυΐα [ἢ νοσ. 80. 
ἀθετεῖν τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ, ἐο δεὲ αὐ ποιδὴέ, απά ἀϊδ- 
οὗοψ, ἐδ ευἱἐ οΚ(͵ἹἽ Οοά. ὅο ΤμΚα 8, 2. ἐγένετο ῥῆμα 
Θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην. Αηά 80 ΜιΙωά. 7, 9θ. ψῆοβα σοπι- 
τηδηά [ἃ ν85, {πὶ (ῃ6 Ψἐνν8 Βῃου ]ά, Ὁ. θδρίϊ8π), Ὀ6 
Ὀουπά ἴο τερϑηίϑηςθ, δηὰ ἰηϊιδιθὰ ἰμΐο ἀοοίγι 68 
ἐΕὐρεη Θδὰ ἴο {Π6 ΠΟῪ ΟΘΟΟΠΟΙΏΥ͂, 500 [0 Ὀδ 68ῖ8- 
ΠΙ5ϑπ6 ἃ Ὀγ {16 Μεββιδῇ. 
80. εἷς ἑαυτοὺς. ΤἬοΓΟ Π88 Ὀδθὴ βοῦλθ αἰ ἤδγθηςσθ 

οἵ ορηΐοῃ γαβρθοίηρ {Π686 ψογά8. ϑοῖηδ (48 Αι θοϑ8, 
9. δίεα, Ἐγαϑίηι85, 4:14 οἱ 6 γ8,}) (4Κ6 (ῃ6 νογὰβ εἰς 
ἑαυτοὺς ἴον ἐν ἑαυτοῖς, ἴη ἐδοηιδοίυοϑ. ἘΒιυϊ {Π|5 18 Π6]- 
(ΠΟΣῚ ἀργοῦ το {Π6 υϑᾶρα οὗ (ἢ6 ἰδηριάαρθ, ΠΟΓ 
ΒῸΠ 4016 ἰο {Π6 σοηίοχί : ἔοι, (48 (διῆρθ 61} οὔβογνθβ,) 
“(ἢς Γο]θο ΟΠ 88 ΟΡ δηῃὰ ποίογίοιι8.᾽ ΟἸΠ6Γ8 
Ἰηἰογριοὶ ασαϊηδέ ἐξοηιδείυος, ἱ. 6. 10 1Ποῖγ οὐ Πυτγί. 
ΓΠ15. ΟρΡΙΠΙΟη 18 ϑυρρογίοα Ὀγ ἔγαϑηγιϑ, Β6Ζᾶ, Ριβοδ- 
ἴον, (485, [μεισῇ, ([ἢ6 Αὐέῆοτϑ οἵ οὔὖγ (οπηπηοη εγ- 
βίοῃ, Κυϊηοοὶ, δηα ϑδοἢ]θυβηθσ, νῆο οἰἴ68 ΘΧΑΠΊΡ 68 
οὗ {πΠ|5 ιβα οὗ εἰς ίτοιῃ [πὸ 12, 10. 15,18. Αςἰ8 6, 
11. 1 (οἵ. 8,12. δηά οἵ {ἰιὸ [,Αἱ. αὦ ἴον αὐυεγδιιδΊη 
(Ἰοογο δηᾶ Τδοϊϊιι8. ὙΤΠαὶ {1|18 Β6η86 οὗ εἰς 18 ποῖ 
ἀπ κΚηονη ἰο {ἢ6 ατοοῖκ ψυῖοσα ἢ48 Ὀδοὴ ῥγονθα Ὁγ 
Ῥαϊαϊτγοῖ, ἴῇ [185 ΟὈβογναίίοηβ. Οἰδογβ ἀρϑίη, ἃ8 (τοί. 
Οδιηογαγίυβ, εἰ γ, Ηδηηοηά, Εοβοημη. Καυϊηοοῖ, 
Ηοιρογρ,  οΙἢ, Ἰ)οάδάτιάρα, δὰ Οδρθ 61}, πδ]η- 

, ἴδϊη (Πα (Π6 16 18 ἃ 3101 ἐγα)οοξῖο, δῇ ἴον σοηηθοί 
[Π6 ψοτγάϑ εἰς ἑαυτοὺς ΕἾ βουλὴν τοῦ Θεοῦ, δηα ἰηίοΓ- 
ΡῬΓδὶ ἐπ γεραγά ἰο ἐῤεοπιβοίυεσ. Αὐτοί 88 ἃ ΝΘΓῪ 
Ῥγοίουῃηά ποῖα, (οΥ ΓαίΠοῦ αἰββογίδιϊοη,) ου (Π6 8] 6εΐ 
οὗ (6 Πινίηθ ἄδογθοϑ, ἰο ψ οι 1 τηυδὲ θ6 σοοπίσῃηϊς 
ἴο τ ΓΟ" τῊγ τοδᾶθσβ. Ὄὕροῃ (Π6 ψβοῖθ, 1 σαῃποί Ρυΐ 
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ταραγα [ἢ6 ἰαβί Ἰηίογργοίδίίοη 848 {6 πηοϑὲ σαι] οηδὶ, 
ἃΠι1 πηοϑὲ 81:}{40]6 ἴο {Π6 σοηΐϊοχί. ὍΤΠϊ8 ἴοο 866 18 
ἴο αν θδθη {π6 ορίηΐοη οὗ Υἥἡ, εἰβίαἴη, ν ῃο οἰΐε5 Ργον. 
Ι, 25. δὰ Βειάθασ, α. 16. “Ομηθ Ὀοηυμπι, αιοά 
ἀαϑιϊηανοίδιη νοῦΐ5, νυν] ρθη 5015 οἱ γα) ο 5{18.᾽ 

51. Οη {115 δηά [6 ἐἰον αν νΘΓΒ65 866 [ἢ6 Ποίΐβ 
οῇ Μεαίίῇ. 11, 16---19. 

82. ᾽ δβίοῃ: οἰΐθβϑ ΗἩδγοάοῖ. ρ. ὅ8. ὅτοη. Ηαβίοά, 
ὅς, Ηογ. 281. δηά Ροϊϊυχ 4, 81. 

80. γυνὴ. Δ τηοβί αἀἰδίουε δΔηά οἴη ἀοθαίοα 4865- 
(ἰοὴ ἢ88 δῦ θδθϑθῃ γαϊβθά, ννῃβοῖποῦ (ἢ18 νοΔη δηά 
Μεῦν Μαρσαδΐίθη, (ουΐ οὗ ψῇοπιὶ “658115 οαϑὲ βανβθῇ 
ἄδν:5, [Κα 8, 2.) Δηὰ ΜδΓΥ, 5ἰϑίεσ οὔ Μαγίδα δῃὰ 
1 αζᾶγυβ, (ὥῳοἢ. 11.) 6 οὔθ δηά {6 βᾶῖηθ Ῥδγβοῃ. 
ΤῊΐβ ἢά8 θθθῃ εἰβανά ὈΥ πιδῆγ. Ὑδί (ἢ6 Ὀα6βί. πηο- 
ἀθι ογ ἶο8, 88 Βυχίογί, Ηδιηγμοηά, Βαβηαρο, ΤΥ οἱ, 
Μιοῖ861185, Μαγκὶδηά, οβοηη. δηὰ Κυϊποοί, 458 ͵80 
ΤΠοορἤγ δος δπά Εὐ γηλ8, πιαϊηίδίη {πᾶ ἘΠ 686 
ψ ΘΓ ἰῆγοο αἰ δγοηΐ ροῦβοῦβ. 1115, ᾿ηἀθοά, 15 ροηθ- 
ΤΆ δοκηον)οαροά ἴο ἢᾶνα Ὀδ6θη β8α.ἰβϑίδοζου υ ργονϑά 
υγ Που]ηρ, ἴῃ ἢἷ8 ΟὈ588. ϑὅδογ. Ρ, 8. ρ. 9292. 8666. 
ἢ 036 ῬΟΒΙΓΟΠ8 8ΓΘ ἴῃ .8 βυηπηοα ρ Ὀγ ὙοΟΙΓ: 
“δ πηδἰηίδ!η5 ἰἢδι ΜαιῪ (16 5:βίεσ οἵ [,λΖαγυϑβ 

Δηἦ ΜαγίῃΔ) 15 δἱἰοροίμον ἃ ἀΠἴδγθηΐ ρθγβοη ΠΌΩη 
ΜδγῪ Μαράδίβϑῃ, βίποβ ΕΥ̓ πὸ 1ηοδίοῃβ οὗ (08ρ6] 
᾿η]ϑίογυ, ἤθγονοῦ ΜάσΥ Μδράδίθῃ 18 τη] Οη66, ἀ068 
1 ἌρΡΡΘδγ [πᾶ 8816 νν88 5186. οἵἉ 1,ἀζᾶγὰβ δῃά Μαιίδδα; 
θυΐ οἡ 1ῃ6 οἵδον Δη6, 1 τη θ6 ἀφιημοηδβίΓαίοα, ἔγοτη 
[Π6 βδοΓρα Πίβίογυ, ἰἢδιὶ ΜΆΓΥ 5:86 οὗ 1,Ζαγυβ, δηά 
Ματγίδα, νγᾶβ ἃ ρϑύβοῃ 4υϊ αἰβιϊηοὶ ἴτοιη ΜάγΥ Μαρ- 
ἄα]ϊθη. Ηδ 80 ονίποθβ {πὲ (6 ΨψοπΊδη ΠΕΟΙΘ Πηθῃ- 
Εοπαά (ψῆο 48 Ὀ6Θη ἃ 58|Π}0Γ) νν85 ἃ ἀ!δγθης ρόγ- 
80η, Ὀοΐἢ ἔτοπη ΜδγΥ 5ἰβϑίεσ οὗ 1,ἈΖᾶγιιβ δῃᾷὰ ίτοιι 
Μαγν Μαράδίβ. ον (ϑ8γ5 6) 316 αΙ ΠΥ 5 [ΙΤοῖὴ {ἢ6 
Βἰϑίοθγ οὔ [,2ΖΆΓΙ15 1ἢ ὨΔΠῚ6, σοιηΐγν, ΠΠΔΏΠΟΘΓΙΒ, δηά 
βἰυλτίοη ἴῃ [Π{ 6; δῃηά ἔγοιη Μδγγ Μαράδίθη 886 18 
ἀἰβιϊηρσυ διιοα ἴῃ {Π|8, παπιοὶγ, ἰπαὶ [ἢ6 ΟΠ6 νδ8 οὗ 
Ναίη ; Βιυΐ {86. οἴου ἃ μαιὶοΐ ἔγοπὶ Μαράαϊα, ἃ εἰν 
ἴη {Π6 [4] {6 οὗ Μδῃδββθῇ βεγοπᾶ ογάδη. 
᾿ΤΠ18 Ὠἰδβίογυ (88 γ8 Βοβθημ.) βθθη8 (ο αἀἰθεν ἔτλοιη 

ΧΦ 
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(δὲ τοοογήρά ἴῃ Μαίῃ. 926, 6. Ματῖκ 14. δηά 2οῇ. 
12. Ἐὸγ (ποΐ ἴο πηθηίοη οἴδαὺ ΟΡ]θοίοη8) νηδί 
Τα Κα τοϊαίθβ ἴῃ νϑγ. 857, 88, 89, ὅθ. 185 ὈΥῪ ὯῸ [Π6808 
5} {4016 ἰο ΜΙΆΓΥ [Π6 5|8ἰ6γ οὗ 1,4Ζϑγιι8, ννο γ85 ψ 6 }} 
Κηονη ἴο (ἢ τγιβϑῖ, δῃὰ πο Πα ποίΐ οοτηθ δοοϊἠθη- 
Α1]γ, θυΐ δά βϑθὴ ἱπνιε4. Απά {μὲ Μδγγ Μαρ- 
ἀαίοθη ψὰβ8 ποῖ {πΠ6 ψοϊηδη ἤδγα βροϊεῃ οἵ, 15 δνϊἄβης 
(το {κ6 8,4. ὅδε6 ΜΙίομδ6118 δὰ ἢ. ]. 

87. ἣν ἁμαρτωλός, 1. 6. Ψηο ῥαά ὈδΘη ἃ β'πῃθσ. 80 
(ἢ6 μ68ῖ Ἰῃ ΟΓρΡΙ οἴ ΓΒ Ἔχρίδίη 11. ὙΠ ψογὰ ἁμαρτω- 
λός ἀοηοῖοδ, μοί ἃ (ἀθῃί]6, 88 Ηδιηιηοηιὶ ἀπά βοιϊηβ 
οἴμογθ βϑιρροβθ, θιΐ ἐπιρμάϊοα, ἃ ζογπὶσαΐγδος, ΟΥ̓ ΔῊ 
αὐαἀωἑίγοδο. ΤὨ15 ΙἀἸοπὶ 88 σομηηοη δοίἢ ίο {δα 
Ηρρτον, ατροκ, δηὰ 1, τίη ἰδηριᾶραβ. ὍΤῆυ8 ΌΓΙ, 
ἁμαρτάνειν, Δ Ρεσσαῦθ, οἴϊθη ἀδηοία, κατ᾽ ἐξοχὴν, 
Δα] ογγ, δηά ὄνθὴ ἰογηϊσϑίίοῃ. Ὑ οἴϑ. οἱἴ68 2] δη, Ν. 
Η. 4, 1. τὴν δ᾽ ἁμαρτάνουσαν εἰς ἕτερον, συγγνώμης 
τυχεῖν ἀδύνατον. Ἐυτὶρ. ΗΊΡμο!. 407. εἴτοι δοκεῖ σοι, 
χρῆν μὲν οὔ σ᾽ ἁμαρτάνειν. 866 «80 Ρεῖς. ἴῃ ἶΙοα. Κυϊ!- 
ΠΟΕΙ τοί ϑ ἃ8 ἴο ἰδογνίοη (αν. 220. Μυπηοκογ οη 
Απίοη. [10. 8872. 1 «δά, Ηξεγοῖ. ᾿Αλοάται" κοιναὶ 
ἁμαρτωλαὶ, πόρναι. 

88. στᾶσα παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὀπίσω, αὐ ρμεοήο5 
67ω5 δίαδαέ. «6808 Ψ 88, 10 Β66 18, ΓΟΟΙΙΠΙηρ αἵ (206 
Οἢ 8 σοΌςΠἢ, ἰδδηϊηρ οἡ [115 ἰοδ εἰθον, 18 μοδά δηΐ 
σουηίρηδηοσα ἰὑγηρα ἰοναγάβ {πὸ ἰοοά, δηά ἢ15 παϊκοά Ἐ 
ἔδει (16 838η1818 Ὀθίηρ (Κη οὐ ὑυδέοτθ {Π|6 π168]) 
{πνη6 {Π|6 σΟΠΙΓΔΙΥῪ ΨΝΑΥ, ἰοναγὰ8  ]οἢ {π6 501- 

 ψδηΐ8 Ὀοδγηρ (ἢ6 ἀϊ868 ψΟΓ6 νας πρ οὐ {Π6 {τς} !- 
Ὠϊυ, ΟΥ 1016. Μαϊάοηδί. 8)ηὰ Καυϊποεὶ; οι οἵ 
Μ ΠΟΙ ἈΓΘ Τη0ἢ ᾿Ἰηἰερθίοα ἴο {Π6 [Ὁ] οντπρ δηποίδ- 
[ἰοη οὗ Ηἰδγοηγηνιθ Μεγοι 1418, οἰἰθά Ὀγ Ζοτγη ἴῃ 
ἢ18 ΒΙΡ]. Αηΐξᾳ. Ρ. ὅ43. ἃΡρ. Κοθοῆθσ, “ΝΠ 

Ὦ Τῃ ΠΙυδβίγβείοη οἵ {ἢ 8, ἮΝ εἰβίειη οἰϊθβ (ἱο. Ἐρίβι. ἔδῃ. 10, 32. 
“Οὐ αυϊάοπι ργδῆβυβ ἡὐϊθ ροάϊθιυβ ---- ἰδ υΪαγοῖ." ὅϑθηθς. 
ςοηΐγ, 9, 2. ““ Ῥγείοῦ δὰ οσοϊἀεπάυπι Ποιηΐπϑι 501688 ροροβοῖξ. "ἢ 
Ατίβίορίι. ὕἴαβρ. 108. εὐθὺς δ᾽ ἀπὸ δορπιστοῦ κέκρακεν ἐμβάδας. 
Αἴδε δθεὶπρ ναβηθα, (ῃ6 ἔδεί σοῦ δηοίηἰθἃ. 80 Ουγί. 8, 9. 
“ Ἰοτρ 8 801618 οἀογθιβ ᾿Π]ἰπαηΐυγ ροάθ8." Ρ]η. Η. Ν. 18, 4. 
« Ψιάϊηγιβ οἴϊαπὶ νοβιϊρία ροάσηι {πρὶ [ἀπρᾳθης18] ᾳυοᾶὰ Οἰοπθῃ 
τιοπδίτ886 Νοτοηὶ ῥτγϊηοϊρὶ [ογοθδηῖ." ἮΝ 
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ἰη {το !ηἶο, αυοά ρεά68 δ᾽ΐοϑ μαβαοθϑδί, βίνα ἴῃ ἐγῖθα5 
Ιεςί 8 ϑἐγδί!5 14 Ἰδσοθαηξ οσοηνίνϑο, τὸ νΟγβὰ5 ΠΠΘΉ88ΠῚ 
ΘΌΡΙΕ8᾽ 5:}18{Γ15 ἸΠΠχὶ ἀδχίογᾷ τη τυἰογθηΐγ, ρ6- 
6846 1π ΟΧίογογοῖη ραγίθιῃ ργοίθπαάδγθηΐ, δὲ πιΐ- 
ΠΙΒΕ71 δγαηΐ, οἵ ὉΡ1 ογθςοΐδ βίθι ἔοθιΐηδ ροοσαίσιχ." 
06 βἰ6οα (8814 Βοβοηδ).) διποηρ (ἢῃ6 βογνδηΐβ, ψῆο 
ψγογα βίδιϊοηθ ᾿οῃϊπα, 1. 6. ὈῚ {π6 ἔδεϊ οἵ {ῃοβ6 
ΤΟΙ πῆρ. 80 Μαγίίδὶ : "αἰ 10 τγεῖγο ἤδθχιιβ δῖ ρε6- 
ἄυπ ἰυγῦαπι." ΑἹ] {Π15 (ϑαγ8 Ὁ) 18 γαργοβοηίοά 
ἴῃ ἃ ρἰαΐῖθ ἰσ θ6 866 1η (ἴ8881115 46 (οηνὶν! 5 ν᾽ δίθΓΆΠ,, 
Τ. 9. Δηίίᾳ. ατῶς. Ρ. 189 ββ8αᾳ. 8366 [ῃ6 Αρρεπάϊχ 
οὗ ὕτβίηιβ δά (Ἰδοοηϊατῃ ἀ6 Ἵὐϊοιζηῖο, . 228 β6ηη.Ἐ 
Οη {}18 βι.0]6οἱ ΕΠ πλ8 μ85 (Π6 (Ο]]οσίηρ, θ681- 
πῆι} οὈβογνδίίοη (ργοῦδῦ]ν ἀογνεα ἔγομι βοῖηθ οἷο- 
σχυσηῖ Οατοακ Ἐαιῃο): Ὅρα δὲ τὴν πόλλην ταυτῆς 
εὐλάβειαν" ἔστη γὰρ παρὰ τὰ ἔσχατα μέρη τοῦ σώματος 
αὐτοῦ, ὥς ἐσχάτη" καὶ ὀπίσω, ὡς ἀπαῤῥησίαστος" καὶ 
ἔκλαιε μὲν, διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῆς ἔβρεχε δὲ τοὺς πόδας 
αὐτοῦ τοῖς δάκρυσιν, ὡς ἐπικεκυφυῖα αὐτοῖς. 

88. καὶ ταῖς θριξὶ Ὑ τῆς κεφαλῆς αὑτῆς ἐξέμασσε. 
ΤΠΒ αἶϑο ψὰ8 ἃ ΤΠ ὙΚ οὗ ἀδθθρ γανθγθῆςθ. ΕἼ8Πογ 
σοΟΙΡΑΓ68 ἃ Κοιηδη ουϑίοπι, Δ] 6464 ἴο 1η Ῥείγοη. 927. 
“«Αφαδιη ροβοϊ 84 τηὰλπυ8 αϊρ᾽ οΒη0 6 ΡΠ] πὶ δά- 
βΡΘΙΒΟΒ 1ἢ σδρίῖϊθ Ρ061] (ογϑ1. Απᾶ 67. “(οπίυδετ- 
Ὠδίδιῃ τηθϑῖη "θά θιη1, Π6 4118 1 σΔΡ1}18 1111π|8 τηδηι}8 
ἰογρογοῖ." ει 8εὲ6 Βυγῆδῃ. (5 αἷβο Ρίη- 
οἴη6]. 1κ1π. ΒΘ ΠΘΧχ. 

88. “κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ. Κἰβϑῖηρ (ἢ6 ἔδει 
γνὰ8 ἃ ΠΠᾺΓΚ οὗὁἩ {Π6 ἀδορϑϑῖ γθανθγθῆσα δηά τηοβέ ρτο- 
ἔουηά Ὠυπ } }γ. 80. εἰβίοϊῃ οἰΐθ5 Αττίδη, Ἐρὶςί. 

ἘΞ 866 8150 Οδιρθε}} 8 ὨΪ58. 8. Ὁ. 8, 4, 5, 6. 
ΠΕ 1 οδπ Βατάϊγ Ἔρρτοῖς οὔ Ἰοάἀάνίἀρε᾽8 νεγείοῃ, ἔγεδδεβ. ἘῸῚ 

ΒουΡἢ 6 Βᾶγ8 {παῖ {Π]8 18 (Π6 ῬΟΡΕ Βι πη! βοαίίοη οὗἉ θριξὶ, γεῖ ἴῃ 
(ἢ 8 ἢ 18 τηϊβίακοῦ, Ηδ ἴσγυ]γ, πόνανογ, ορβοσνοβ τΠδὲ ἴη6 ΕὨρΊ ἢ 
ἐγέδδες τηῖὶσῆϊ 06 ἀοτγινοα ἴγομῃ θριξὶ. Το ἔδοϊ 18, ἔγοτι θρὶξ 15 ἀ6- 
τὶνρὰ {16 Τίαίτοα ἐγοοοῖα, [6 Ετϑποῖι ἐγέδδε, πὰ ἴΠ6 ἘΠ Ρ] δὴ ἐγόδδ; 
γοἢ, Πονανεσ, οδῖθ ἰο ἀδβοίε ἃ ἑοοΐ οὐ ὁγαϊα οὗ ᾿δὶγ : ἃ βἰρῃὶ- 
δοβδιίου ΒονοΣ ([ θα] ον  ) δἰἐγι αϊθὰ ἰο θριξὶ, δπὰ π οι, [ΠΡ ΟΓΘ, 
οϑημποὶ 06 δἀπιτοά ἴω ἐπα ργαβεηΐ ρϑϑεαϑ6, Ἔβρθοίδ!ν 88 ἴῃ οἴδες 
Ρΐαςεβ οἵ ϑδεγίρίυγε (10ἢ. 12, 8. 1 Ρεῖ. 8, 8. Αρος.], 14. 9. 8.) 

1μ6 νγογὰ ἱπ ἴπ6 ρίαγαὶ ἀδποιβα [μ6 λαὲγ οὐ ἐδε ἤδαά, οτ (88 )7Ὲ 58) 
ἃ λεαά οΥ ἐαῖγ. 
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8, 206. Ειηᾶρ. 140. πάντες οἱ παρόντες οἱ μὲν πόδας, 
οἱ δὲ χεῖρας προσεκύνουν οἱ δὲ θεὸν ἔφασαν. Τοηρυβ, Ῥα5- 
[οΓΑ] 4. Ρ. 160. Ραγαϑβϑί(υ8 ἀοπηΐηὶ : πόδας καὶ χεῖρας 
κατεφίλει---οὐκ ἀντέσχε κλαίοντι καὶ αὖθις τοὺς πόδας 
καταφιλοῦντι : ὮΘΓΘ 866 ἴπΠ6 ( οπγηημοηίδίοτα. ῬοΪγΌὉ. 
16,1. Χοη. Ογγ. 7, ὅ. 82. ἔπειτα δὲ Κύρου κατεφίλουν 
καὶ χεῖρας καὶ πόδας, πολλὰ δακρύοντες ἅμα χαρᾷ καὶ 
εὐφραινόμενοι. ϑδαηθοᾶ 46 Βεοῃοί. ὦ, 1. ““ ἔ Οσϑὰγ 
ἀράιϊε νη Ῥοιηροῖο Ῥεῆῦο --- ἀαηάα δρβοίυΐο οἱ 
ΔΡΟΏΓ ρσΓαῖῖα8, ΡοΟΥΓΟΧὶς δου δηι 81Π]ϑίγαπι Ρ6- 
ἀθι." ΑΔτγίβι, νεβρ. 606. καὶ πρῶτα μὲν ἡ θυγάτηρ 
με ἀπονίξϑῃη, καὶ τὸν πόδ ἀλείφῃ, καὶ προσκύψασα φιλήση. 
Ι «αἀἀ, ΗἩεϊϊοά. 2, 404. προκύψας ἐφίλει τοὺς πόδας. 
Απὰ ΓΪμῖ. (αῖ. Μίη. 12,1. προεπέμφη οὐὖς δάκρυσι καὶ 
περιβολαῖς ἀπλήστοις ὑποτιθέντων πὰ ἱμάτια τοῖς ποσὶν 
ἢ βεδίξον, καὶ καταφιλούντων τὰς χεῖρας. Ηδποσ {Πα 
οὐυβίοιῃ οὗ Κιρδίηρ [ἢ6 Ῥορο᾽β ίοοῖ. “δα Ενδηροίίβι 
1η6ΠΠ1ςοδῖ68 (βγ5 ἮΥ εἰϑί61:}} (ἤδη ἃ ργβαίθ ὨΟΠΟΙΣ νν85 
ἄυδ ἰο (ἰγἰδὶ {πὰ τὸ {πὸ Κιηρ οὗ Ῥογϑία: (866 1ῃ 
Μαιῆ. ὦ, 2, 28, 10.) δῃὰ {Πογοίογο {παΐ Πα 18 ποῖ ἃ 
ἸΏΘΓΘ τη8η ΨΠΟ ρᾷνα ἢϊ58 ἔοοίϊ ἴο Ὀ6 ΚΙΒβθά, ν6}} Κπον- 
ἴηρ (α8 (ἢ γιϑὲ τησδὶ ἤανα ἀοῃθ) {δαὶ ὈΥ (6 τεακβ 
Δη4 [ἰοπιδηβ [18 Ὠοηουν ΨΜὰ8 σΟηΒιἀΘΓΡα 85 6408] ἰο 
(μὲ νψν ἰς ἢ} 18 ρ!α (ο ἔπ Πρ γ. 

89. Οὗτος. “Τρ! τη 58 (οὔβογνοβ Οτοί 5) ΘαϑῚΪῪ 
πα βοιπμδίῃιπρ δ ΨὨοἢ ἴο βίῃ ]6. ΕῸΣ ΠΘΙΓΠ6Γ 
ἀϊά τὰ Ργορῇοίβ Κηονν 411 (Ὠησθ, θυ ΟἾΪΥ βυςῃ 85 
1 ρἰοαβϑοά (σοα ἴο γονθ8] ἰο τῆι." δ οίβίοθιη ἢ 85 
(ἢ [ΘΓΒΟΙΥ δηα οἰ θρϑης Ῥαγαργαβθά {Π6 ρᾶβ58ρδ : 
“.«Αηηοη 806ἰΐ, ΄φυοά οπχηΐθυι5 ποίιπι οβῖ, πιὰ] θγοιῃ 
6886 ΠΟῚ ἰηίορτο ΟΧΙΒΕ Πα ΓΟ η18) Δηποη ἰη(6]ΠΠρ]ΐ, 
ΘΠ 4115 Ποη νοςσαῖδ ἀοπηλη 8]16 81 ἰηἰγαΐῖ, ρα 65- 
41 νΙγὶ ἴλπι ΠΡογὰ οοπιγθοίδί, ΡΓΙΒΕ πὶ νηΐ σθηβ 
νοίογοίη 6 ̓ πρυάδοπίδπι Ὠοηήμππι ἀδροβι8862 [(8 
(οπχοτὰ οἱ Ἰησοηῃϑιἀογαςὸ πα ϊσαραὶ Ῥἢδγίβϑουβ." δὸ 
αἰβδο ΕΠ ΠΥ π 8: ἤλειφε δὲ τῷ μύρῳ ἡ τιμώσα τοῦτον 
ὑπὲρ ἄνθρωπον, ὡς ὄντα ὕπερ ἄνθρωπον. 

89. ποταπὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, τυὐδαέ 5ογέ οἵ". 
Ὀοίἢ ἴῃ ἃ σοοῆ δηά δὰ 56η86.{Ὀ Τα ψογὰ ποταπὸς 
ἀφηοίοβ θοῖ φμαίὶδ ἀηἃ φιμαπέωδ, ἀῃὰ βοιμοί 65 [ἃ 5 
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Ὀσῖ ἢ 696 56η565 υῃϊ64. 80 Μείίῃ. 8, 27. ποταπὸς 
ἐστιν οὗτος. Απά 9 Ρείν..8, 11. ποταπὸς δεῖ ὑπάρχειν 
ὑμᾶς. Τὰ 158 ῬΓΟΡΟΙ ἰο οὔδβογνθ, 4150, (πδὲ {π6 Ρηδτὶ- 
8668 ἐπουρηὶ {ΠΘΙΏΒ6Ϊν 65 ἃ8 τηποἷ] σοηίδη)παῖθα ὮὈΥ 
{Π6 τουςἢ οὗ ̓ τπῃηπηογαὶ ρα γβοη8, ἃ8 ὈῪ ται οὗἉ ἰθρϑῖβ. 

40. ἔχω σοί τι εἰπεῖν. ῊΪΒ ΠΊΔῪ 6 υηάδεοτβίοοά 88 
8ἃ ΡΟΪ᾿6 νὰν οὗ τϑαιιοϑιηρ οὗ {Π8 δΠοβί πλονωδω ἴο 
540 βοιῃθίδιηρ. (ατοί.) 1 ἢθ Οτοοκ δηὰ Γ,δ01Π τε [6 Γ5 
ἔνθ, ἰη πκὸ πιδῆηθγ, {Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢ8 ἔχω εἴπειν, ἀπά 
λαῦΐοο φιιδά ἀΐοογο, Ῥγεοαγί, ὅς. 

48, ἀγαπήσει. Οὐ Ἰ,οτὰ ἀσδποίοθβ, ἢοΐ 80 τηυοΐ 
να ψ}}} ποοοοϑαγ ἶψ, Δ85 ψὨδί Μ1} ργοδαδῖνψ [0]]ον. 

48. ὑπολαμβάνω. Τἢ8 ψογά 18, ἴῃ 1Π6 Ηδο]Θη]βιϊς 
βίγ]6, οἴθη υβράὰ ἔον ουϊδέξμιο; Ὀυΐ ἤθσγα 10 866 1}8 
(ΠΚ6 οἶμαι ἴῃ τἢ6 (ἸΔ581.8] ψγιῖθγ8) ἴὸ ἢδνα 1116 
τογα 1Π8Δῃ {π6 ἔογοθ οὗ ἃ ραγίίοἶθ.1 Οἱ {ἢ}}8 νϑῦβθ 
γνειβίθιη οἱΐθβ ὅϑηροβ, Ερ. 79. 

44.. 7688 σοηῖγαϑίϑ {πὸ ἱποὶν} ν οὗὨ διπίοη, ψῆο 
μά περ]εοοϊοα ὄνθὴ [Π6 σοπιηοη οὔἕςα8 οὗ δοϑρίξα- 
{π|7., ἢ (ἢ 86 τηᾶγΚ8 οὗ ργοίουηἀ γονογοποθ ψῆηϊοῇ 
{ῃ6 ψοπηδη ἢδά ονίηςοα. Τῇ ΓΓΙΒΠιηρ ΟΥ̓ ψψαΐοσ 
ἴον ψδββῖηρ [Π6 ἔδοεϊ, ζα. ὈΘίΌΓΘ ΔΩΥ τηθα], 88, δηά 
511 σοηίπι65, ἴῃ τηὴ6 Εαβί, ἃ ἀν ἱπουπιδθηΐ οη 
ΘΥΘΙῪ Ὠοβί, ψῆο (45 6 ᾿ϑᾶγη ἔγτοπὶ Ὦγ, δῇδν᾽β Ττγὰ- 
ν6 5) 15 οχρθοίβα ἴο ργοβθηΐ 1 1ἢὴ ρϑύβοῆ. ὅδ'ϑα (ἃ- 
88:10. ἴῃ Ιοσ. δηά Μτι. Ηογπηοῖβ [ηἰγοῦ. 8,401. 

45. φίλημα μοι οὐκ ἄδωκας. Α ΚΙ88, ΨΠ}} (Π6 Οτὶ- 
δηΐαὶ πϑί!οηΒ, [ὈΓΠῚ8 ραγί οἵ {6 σοϊητηοη δηα γοριΐαγ 
β8]υἰδι!οη οἵὨ ἔγιθπήβ. δεθ Κορρθ οὐ 1 Τἢ688. ὅ, 6. 
ἀηά Μγ. Ηοτγηρβ [ηἰτγοά. 8, 681. 

45. ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον. 1 ἄρτοα ἢ Βε6Ζα, Ὠ6 Ἠῖσι, 
Οτοίϊυβ, ϑορδδγ, στ θβραςῆ, Βοβθηπ. δηα Καυΐηοεϊ, 
ἴῃ φῥγοίδγγιηρ εἰσῆλθεν, ὙΠΙΟΒ (δι ρθ6}} π88 οχργοββοά 
ἴῃ [ῃε ἰγηϑἰδίίοη, δηα 8815[Δοϊοτγιῖὶν ργονθά ἰο δ6 {Π6 
ἔγι 6 Σοϑηρ. ὅδ566 18 ὨοίβΒ. 

45. οὐ διέλιπε. ΤῊ8 ψογα, ψῆϊοῦ ΔΏΒΜΟΓΒ ἰο (ἢ 6 
Ηδρτγ. ὉΤΩΣΤ, ἴῃ 96Γ. 17, 8. ἀδηοΐθβ γορϑαίθα δοίίοῃ ; 
δά 15 {Ππ8ἰγαϊοὰ ὃν τοῦ, [οθϑηογ, δηὰ γοι(βίοίη. 
580 [ῦ4η. Ερίβι. 168. ὁ δὲ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ἀφ᾽ οὗπερ 
ἧκον, οὐ διέλιπε βάλλων" εἰ δὲ οὐκ ἐπήγνυτο τὰ βέλη. 
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ΟΗΑΡ. ΥἹΪ]. 

ὝΈΝΒΕ 1. εἷς τὰφ ἀκοὰς τοῦ λαοῦ. ΕονΡ {Π 686 ψογ8 
(ϑγ9 τοί.) ψοσο Ἄἐσοέεγῖο, ποὶ ϑδοΐογὶς, ΟΥ ΔΟΓΟΔΙΏΔΙΙΟ, 
μυῦ πιοδηΐ ἔογ αἱ ψἢο βῃου]ὰ νψ115}} ἴο αἰία! βαῖνα- 
Ε9η, δΔηα ποί ἔῸγ ἰἢ6 ΑΡροβί68 ΟἾΪΥ, ἀηὰ {Π6 1 δὺς: 
ΘΘΒΘΟΡΒ, , 

ᾧ, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος, “ὙΠῸ Μ͵89 τπυσῖ ναϊποα ΒΥ 
Βἴ, -Ὠ6]1ἃ ἴῃ πιιοὶϊ οϑίθση." ΚΚυϊηοοσί γοΐοσβ ἴο 
ΖΕ βοἢ. ϑ8οογ. 929, 8. δηά ΝΥ οἐβίϑιη οἷος Ασγιθη πὶ. 2, 8. 
τοὺς ἐν τίμᾳ (δούλους) παρὰ τοῖς δεσπύταις. Απά ὅ, 90. 
ἔδοξε τις τὸν δοῦλον αὐτοῦ, ὃν μάλιστα παρὰ τοὺς ἄλλους 
ἐτίμα. Απά διηρ !ό. τὴ Ερῖοι. 160. τῶν οἰκετών 
τιμιώτεροι τοῖς δεσπόταις. ἔ δϑϑοηΐ 10 {8Β6 ορίηϊοπ 
δάορῖθα ὃν αἰπιοϑί 8Δ}} σγιοϑ, ἔπ αὶ, ποι ΒΒ Δ Πρ 
σΠ6 ΟΥ ἴνο 5]Π|ρ 8} ἀΙϑογορδηςοΐθϑ, ἰἢ6 ῥγθβθηΐ πῆρα δ 
18 ἔΠ6 5816 49 (ῃδί γεσογάορα Ὀγ Μαιίδον, (ἢ. 8, ν. 
ὅ. Πα σοπίγασζυ, πσνανογ, ἢ45 ὈΘοη π]δι δ᾽ η6α ΒΥ͂ 
ΒΟΒΊ6, ΘΒρ6 ον ΜδοΚηῖρἢῃς, γγσ86 ἡοίθ ΠΙΔΥ Ὀ6 866} 
1. ΕἸβίαυ,. Ο νϑῦ. 8. 8εὲ6ὰ Ηαδπποηᾶ δηὰ ΒΗΒΥ, 
οὐ Ἐ}516Ὺ. 

4., ἄξιός ἐστιν ὦ παρέξει. Οὐ {Π15Φ αὐσοίπές υϑὲ οὗ 
ἄξιος 5866 ἴῃ ποία οἡ Μαί(ἑ. 10,11. Τὸ 16 6χδπι- 
Ρί68 ἔπεσε δἀδαςρά, 1 δά ϑοόορῇ. (4. Τγν. 951]. 
ἅξιος γὰρ εἶ, Ἐπατίρ. ΑἸς. 876. ἐγὼ σοι---λύπρον πένθον 
συνοίσω τῆσδε καὶ γὰρ ἄξια. δῃὰ 1074. ἄξια δὲ μοι 
σέβειν. Ἐπτιρ. ϑυρρ!. 1181. ἄξιος γὰρ συ καὶ πόλις 
σέθεν. Ἑυτίρ. ΤΡ}. Ἔδυτγ. 560. ἀλλ᾽ οὐ τὰ πρὸς Θεών 
εὐτυχεῖ δικαῖος ὧν. ἘχτΡ. ἘΠ. 8591. ἄξιος γὰρ--τ-. 
᾿Αγαμόμνονος παῖς, οὗπερ οὐνεκ᾽ ἥκομεν. Ἐπτὶρ. ΒΑς ἢ. 
δῶ. ὥσπερ ἄξιαι, 5.1}. εἶσι. ἘΔΣῚΡ. Ιποῆ. 11. ΑτΙ8- 
ἐορῇ. Αν. 1166. ὥρα θαυμάξϑεις ὅτι κ. τ. λ. νἡ τοὺς 
Θεοὺς ἔγωγε" καὶ γὰρ ἄδιον. Ατὶδί. Ερ. 600. ἔ πιυβὶ, 
δονονοῖ, αὐπηξ (μδὲ {Π6Γ6 15 ϑοῦγο ἄοιδὲ ψ]οϑίῃοσ, ἱπ 
(158 ραβϑβᾶρθ, [η6 βου τι86 οὗ ἄδιος αὔονα 1}}5- 
ἐγαϊεα, 48 ρίαςθ ; 81ης6 {Π6 ΠΟΘ ρἤγαβα μδ8 {πὸ δἱγ 
οὔα Τ δι η151.. ΕΝ 

ὅ. τὴν συναγωγὴν----ἡμῖν. Ἐ,, Τ΄ “8 ἃ ΒΥΠΑρΌριι.᾽ 
Ὅγ. Οδρθ6}} τηογο οογγοοίίγ, (1 {π|ηΚ,}) ον ἀψπα- 
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δορυδ. ΟΥ ἴὰ πήρλῦ Ἀδ τοι εγο ΠΣ. ᾿ἐ 6 Ά ]]ν, 
δωδέ ἐδε ὁνπαχσοστθ ον μα, ἴπθτο Ὀϑίμρ ὰ δ Θη68. 

8. ὑπὸ ἐξουσίαν. ὅδ66 τἰνα ποία ὁη Μαί. 8,9. 
10. ἀσθενοῦντα. Μανκιαηα {πη ὑδναῖ, [ἢ βὐτγιοῖ- 

688, ξὲ βϑῃου !αὰ βάν θθδη ἀσθενήσαντα, ἐδδ δέαυο τρὴο. 
λαά δεοη ἐϊ. ἘΒοΐ {π|8 18. ποὺ βϑοεββάευ, 9ἷησα Ἐῃ ὦ 
ΜΟΓΩ ᾿ηΔΥ 6 ἐακθη ἔὸσ [86 γματίζο»]8. ἱπωρογίοσί, 
ΨΉϊοἢ 185 [ἢ δά θηδ 48. {8 ργεβθηΐ. 
ΒΕ]. συρεπορεύοντο---οἰκανοὶ, ᾿Ἑκανοὶ 48 ΠόΓΘ ἴῃ 586,96 
οὗ δεὴδ πιιἰξὶ, Οἱ, ἃθ τὰ βὰν, ἃ δορί Ἰκαῆνψ. 

14. ἐξεκομίϑεγο. “ΓὮΙΒ 185 ἃ θγηὶ Δρργοργιδίθα ίο 
ξαθδγα 8, ̓κὸ [16 [τ ΕΠ 7 6, ϑωρογίαγο; βίῃοθ τη 6 
σεϑίοεῃ οὗὨ ἰΒίογείηρ οὐἦ οὐ ἐΐδ ἐοιοη οχιθηαεοα μοι 
τὸ 1η6 Εαβίοσῃ δῃά δῇ θδίθσιν ἡϑί'οῆϑ. Μϑῃηγ ραβϑβαρϑῦ 
οὗ τοῖς δυΐδουϑ, ἔσο ΗΟΠΟΣ ἀονηναγά, ὅτ οἰτοὼ 
ὈΥ Β]9ὴ6Ρ δηά ήεἰδίβιῃ ; 88. αἶϑο βοὴ [ὐϊη οἵδ, 
80 νη. αεοτγρ. 4. 265. “ Ἐὶ σοζρογὰ ἔσο ςαγθηζαπι 
Ἐχρογίαη! ἰδοίϊ8, εἢ ἐγϑια Πιηέτα ἀιισαπί," 8566 
Κιγεδεῆδη 46 Εὰπηθε. Βόμῃ. ὦ, 1. Ρ. 76. Τα Βυιϊγίωρε 
τοὺ πἀϑ νοῦ ουΐ οὗ {Π6 εἰΐγ, Βυΐῦ, δ6. ἴ[Πθγ6 18 ΓΘΆΒΟῚΣ 
[0 Βοίϊανε, θῦ ἔδε ίτστϑιῃ (Π6 ΟΓΥ ραῖθ. Αἰηοης ἴδ6 
ΡΆΒ8δρε8 οἰϊεά ΌΥ γἰϑεθίη, 1.86 τηοϑῦ δρροβξίίθ. απὰ 
ΣΠΕΘΣΘΒΕηρ᾽ 15 ση8 ἔξοία [πιοΐϑπ, (οπεθέορ!. 28. γὰ πρὸ 
τῶν πόλεων ἐκεῖνα τὰ χώματα ὁρᾶς, καὶ τὰφ στήλας καὶ 
πυραμίδας ; ἐκεῖνα πάντα νεκροδοχεῖα ἣ σωματόφυλάκιοι 
ἔστι. Απὲ [,5χ. 19. Τὰ. ἴῃ (ἰς. ἐσ . , 8. 
Οτοιξῃβ γοτηαγκϑ ΟἹ ΤΠ ΡεγΓηἐε σας εἐὐϑέοα σὲ Ὀυτγε 
ῆρ; ἔη σι γο 68, οὐ ΠΝ ἣρ ΡΠ] 16 νκοῦβην» ἐπ ΟΓ ὁπ 
ἐΒὲ ρεδοιποία οὗ Ρμίδοθβ. 1164 ψ ἢ ρναυρ ἃ ξὐξέδδδαβ : 
8 ευϑέσπε (48 ΗΘ 16} 5 59) ἤθε ἑηέγοάιςθα ἴῃ ᾿οιπτηδ. 
ταογαίοι! ΟΚΓἹ Ἐ8886 τηαγίγὲθ; Βιυὺ ΥΘΕΥ͂ ὈΠΥ5ΘΙΥ 6Χο 
ἐθηἀεα ἐο σεηθεαί πδό. " 

12, υἱὸς μονογενὴφ. Οπδ σδηποῦ ΠΕΡ οὐβθενίης {πὸ 
ὁ ὩΡ]6 ἀπὲ ραϊμοιίς παῦε οὗ {π|8 πδτεγαίίοι, ἴο 
ΜΉΘ ΨΜΜ6 ἸΏΔΥ ΠΟΠΊρΑΓΘ {πᾶΐ οὗ Ευγιρ. Α]ς. ϑ80δ. 
ἑμόνος γὰρ αὐτοῖς ἦσθα. Απὰ 9265, κόρος ἀξιοθρήνος ὥχετ᾽ 
ἐν δόμοισι μονόπαις,. Μ᾿ εἰδιθίῃ 85 βενθγαὶ (]4β8108] 
αἰϊαιοήθ; 48 (Οἷς. Ἐρίβι. βίῃ, 9, 40, “Ῥαϊσί διὰ 
διιπὶ 74π| εἴ ρτανιὰθ, οἱ ἀμ ὰθ, ἀυὰπι 0118. ταδῦθε 
απίρϑπίεατῃ θ| 8," ΗΕ λυδὺ δ ορϑθρνοά, δαὶ (πο 
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ἀδίϊνα 8 πόσα ρυΐ ἴον {Π6 σοηϊᾶνο:; οὗὨ νοΐ ΙἴοαΣ 
ΘΧΒΠΊΡ[68 τὸ δαάυςσοα ὈὉγ Ηοιθογρ δηα οἰ οΓ8. . 

18. μὴ κλαῖε. Απηὰά ἢο0 ΨΟΠΩΘΙ {πὶ 56 β8ῇῃου]ά ; 
ἔοτ, (8ϑᾶγ8 (δίυδοί, . 8, 2.) ““ΟἸ“πὶ οἰδίίο τιογῖυὶ 
βιανίοῦ ἔπ! ῥτορίμαυ!β τηογίθ 6}118.᾿᾽ [1 τηυδί θ6 
οὈδβογνοα, ἰδδῖ [Π6 ψογάβ υἱἱογοὰ ὈῪ οὖν [ογὰ γεΓῸ 
ποί τηθδηΐϊ ἴο Ῥ6 »γολεδέέογψ, Ὀυὰΐ εοηδοίαίονν. 

14. ἥψατο τῆς σοραοῦ, 1. 6. ΜΙ ἃ νίαν ἴο βϑίορ (6 
Ὀδάγουβ, ὙΠΟ ἢ, 10 866 Ππ|8, (ΠΟΥ υηαρογβίοοα ΡΥ 1Π}Π|6- 
ἀϊδίεἶν βίορρίῃρ. Τῆθ ψογὰ σορὸς οἴξῃ ἀδποίθα ἃ 
οἰοβοά οοἴϊη, Ψ ὨΙοἢ νὰ υ808}Υ οὗ δέοηϑ οΥ' πιαγᾧζο. 
Βυϊ {π686, ἢοννανοῦ ΠΟῪ ΠΊΔΥ ᾿ᾶνθ ὕδθῃ ἰῇ 0.86 
διηοηρ ἰδ Εσυνρέϊαηϑ, οτα ποῖ ἀϑοὰ Ὀγ (Π6 ὥδιυς. 
Τη6 νογὰ ἤθγα ἀθηοίθβ {86 ἔπηογαὶ σοιο οἢ ψ ἰσ ἢ 
{π6 ἀσδά ν8 σδγγιϑὰ ἰογίῃ, ἐλ δον, ἴῃ (ὐδγηδη οὲμ 
δαῆγε. Τῆδὶ {π6 σθοκβ δηα Βοιηδηβ ψογα {Π08 
ςδιτιϑὰ ἔογι!, 6 ἰϑᾶγη ἔγοιῃ {6 (8 8816 8] εἰς] 08 οΥὗἁ 

ΝΜ εἰβίοίῃ δηὰ (τοί; δηα ἰἢαὶ {Π6 88π16 οιιβίοπι 
Ὑ835 δαορίοα Ὦγ [ἢ 968 ψὸ ᾿ἰδᾶσγῃ ἔγοπι “οβορὮυ8. 
566 (ὐδίοσ 46 ἰυςεῖὰ Ηδφδτ. (ἢ. δ. Ὑδγῆδκιοβ Πορσ. 
Απίᾳ. ρ. 886. δΔηά Ηδγπιοῖ᾿5 ΟὈβοσνδίίοηβ. [ἴ{ 8ρ- 
ΡΘδΓ8, ον νοῦ, ἔγοιῃ (ὐεῖαγ δηά Ζογῃ, Βι0]. Απιίᾳ.- 
ἴο ἴανα Ὀ66η δἰπηοβί οοῃῇηρα ἰο {π6 Ὠιρίογ οἶδ5568. 
ὝγοΙῖ, δεοῃθυβηογ, δηα Κυΐϊηοο].) ὙΥ οἰϑίθιῃ οἰϊθβ 
νι, Μείδῃη. 14,74]. 
156. ἀνεκάθισεν, ποῖ ΤΠΘΓΟΙΥ γευϊυοά, Ὀὰΐ δα μ. 

Ης που]ά {18 Ὀ6 566), 1ἴῸΓ ργοραῦΥ {Π6 ὕυἱδὺ νὰ 8 
ὨΘΑΓΪΥ αι. [Ιῃ Π]υϑἰγαίίοη οὗ {ἰ1|5, Κ᾽ εἰβίθϊ ῃ οἰἴ68 
Χοη. (βρβακίηρ οὗ {Π6 [ἰιᾶγ6): διατρέχων γὰρ καὶ 
ἀνακαθίϑων. Ῥίαι. Ρμφάοη. ὃ δὲ Σωκράτης ἀνακαθιξό- 

ς εἰς τὴν κλίνην, συνέκαμψε τὸ σκέλος. Ρ]αϊ. ΡΗ]- 
οραβθιη. Ρ. 868. Α. συναγαγὼν μόλις ἑαυτὸν ὑπ᾽ ἀσθενείας 
ἀνεκάθιϑεν. ὅδὅ6ε6 Ατγίθι!. 4, 84. Δηά 1 Κίηρβ 17, 28. 

16. φόβος, ἂν δηα διηδΖζειηθηῖ. 866 ἴῃ6 ῃοΐα οὔ 
Μαῖκ 4,41. ᾿ 

16. προφήτης. ΒΥ [ἢ }8 ψογὰά 18 τηρδηΐ ἃ δε έυὶμθ 
,Μεδοοηρον, ἃμῃὰ οη6 ργϑδίθγ ἤδη Ε]18Π84, (866 Εχοά. 
4, 81.) ᾿Ἰηαϑπηοἢ 88 σίου 1[Π6 ι1568 οὗὨ Ῥγδυθ, οὗ 
βίγειοίηρ ἢ πι861} οἡ (ἢ6 Ὀοάγ, Ὀυΐ ψ|ἢ ἃ 511 016 

, ΟΥ̓ἄον (λέγω, ὅζ6.}) ἢ6 δά, 1π ἃ ἸΏΔΏΠΟΓ υἱίεΓ]Ὺ ἀηθχ- 



57. 0 ΚΕ, ΟΗ͂ΑΡ, ΥἹΙ. 905 

αιηρί θα, τοϑίογοα (ἢθ6 νϑγῪ ἀθαά- ἴο [ἴ6. (Ευςἤγη,. 
ἵνοί5. δηά Κοβδηῃ).) 

. 10, καὶ ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τ. Δ. ἀ᾿ ΒΥ 56ηάίηρ; 
ἴο ἤθη) (Π8 ρτομηβθα Μαεββίδῃ, οἵ δ {{| ἰθαϑὲ (Π6 
ΒΑΓ ΠΡῸΓ δηα ἔογθγιηηοσ οὐ τη6 Μαβϑίδῃ. Οη ἰδ6 
ννοσά ἐπισκ. 866 (ἢ6 ποΐίθ οὴ [ΚΕ 1, 68. 

21. ἐχαρίσατο τὸ βλέπειν. Χαρίξομαι ὨδΓΘ 5] ΉΠΗ68. 
(0 σίυθ, γϑδίογθ; ἃ5 ἴὴ 2 Μδος. 8, 88. 4, 82, Χροηῃ. 
Ουγ. 8,060, 11. ἩΗετγοάϊδη, 8, 17, 8. τῶν ἀναιρουμένων 
χαριδόμενοι τὰς οὐσίας. ΔΏΑ 1, 17, 8. τῶν δὲ πλουσίων 
τὰς οὐσίας χαρίσασθαι ἐβούλετο, μερίσαι τε εἰς τοὺς 
στρατιώτας. ἴῃ ἢ] Δη, Κ΄. Η.9,1. χαρίσασθαι ἰ5 ορ- 
Ροβϑά ἰο λαμβάνειν. (Κυΐη.) Οπη {Π6 [ὉΠ ον ἱηρ νογβ68 
866 {Π6 ποῖθ οἡ Μαί(ἢ. 11, 2. οἵ 8644. 

29. ἐν ἱματισμώ ἐνδόξῳ. "Ἐνδοξος 5:6} ῆ65 δίογίοιιδ, 
δρίοηπαϊά, ἀμ τρυφὴ, ἰμαιγῳ, ρίθαδεγο, 80 Ατγίεπά. 
9, 60. τοῖς ἐν τρυφῇ διαγούσι. δ68 2 ῥεῖ. 2,18. ΤῊΪ8 
ἰἴα 1ῃ6 σοιηποη ἰηίογργοίδίίοη. Κιιϊΐηοοὶ, πον νΌγ, 
ἐίηκ8 (Πδὶ τρυφὴ Πὰ8 Εβρθοῖδὶ τϑίβγθποθ ἐδ σΟϑΕΥ 
δῃηὰ βυμηρίμποι!β Δρρᾶγοὶ ; δηἀ οἱΐθ, το Μιυηίῃα 
ἀπά οἰμογβ, ἰβοοῦ. ἤδη. 41. τὰ μὲν σώματα τρυφώντας. 
δηᾶά Πιοά. ὅ51ς. 229, β. ὅ0 «80 Νὴ εἰϑίβιη οἰἴθ8 Επιὶρ. 
Ῥῃαη. 1198. στολίδα κροκόεσσαν ἀνεῆσα τρυφάς" δηὰ 
ϑασίοη. Απρ. 6δ. ““ΠοΙοερδῖς αϑιιπὶ ν]}] ΟΠΊΠΘΙΠ4Ὲ6 
ἀοϊ!οδἰϊογοπι νϑϑίθπι δ θη." ΤΥΠΙΘΓ 50 (αρ. ἡ). 1) 
(ΠἰηκΚ8 (Πα ὈΥ {18 Θχργθϑϑίοη, 8η4 (ῃ6 ργοεθάϊηρ, 
μαλακοῖς ἱματίοις, 15 πχρδηΐ [6 ρᾳΓΡΙ6 οἰοίηρ ψῃ οὶ 
8 ἍΟΙΝ ΟΥ̓ ΓΟΥΔΙ Ροιβοηδροε, ΨῆῸ ΨΈΓΘ Πδῆσο 
τογιηθα [δ ρεγρμνγοαί,. ΤὮι5 Οταγυ, ἰπ ἢ185 “Οἀο ἴο 
Αἀνογϑιῖν," “Δπα ρυγρ]Ὲ ἰγιδηΐῖβ νΔΙΠ]}Υ ρτγοδη :᾽" 
ψ ἢ οἢ 15 δὴ τπϊἰδίίοη οἵ ἴηἢ6 Ηογδίδη [ἰἰπη6 : “ Ριιγ- 
Ρυγαὶ τπϑέσθηΐ ὑυγαπηϊ." ΒΒυΐ, δήθ 41}, 1 586 ἢο 
ΤΟΆΒ0οὴ ΨὮΥ {Π6 σοπηηοη ᾿η ογρσγοίδιοη βῃου ἃ ηοί᾽ 
με τοίαϊηθα. Ου {18 β7]6ςξ 566 [ἢ6 ἢοΐα οἡ Μδί}!. 
11, 8. 
"28. μείϑων αὐτοῦ ἐστι, ἴ. 6. 18 οἵἁἨ σγοϑίθυ σοηβϑαϊιθῆσο, 

ΟΥ [ὰ8 ρτγϑαίθυ ρυϊνήθροβ, {πΠ8η ονὸ Φόοἢπη 84": ἔου 
6, πκὸ Νίοβθβϑ, ΘΟ δηϊογρά :ῃίο {(ῃ6 Ῥγοπηδοά. 
Τ,Δηἀ, οἵ τπ8 δέαέο ο΄ Ολγιβἐταπτῳ ; 6 ΟἾΪν ργοραγοα 

ΨΟΙ.. 11- Χ, 
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Οἰἤοῖβ ἴογ 1. δα Ὅτγ. ΒΕ ΌΥ οὐ Μαίιι. 11, 11. 
(Μαγκ]δηά.) 

20. ἐδικαίωσαν τὸν Θεὸν, ργαϊδεά αοά. δ8ο Μείῇ. 
11, 10. δηὰ [η[τ νϑγ. 85. δῖιγ. 10, 29. 18,9. Βυΐ 85 
Βογα τσογς, ῃοὶ ἀφοά5, ἃγα βροκϑη οὗ, τῃογϑίογε (6 
ΒΘ6Ώ86 Β866Π18 (0 Ὀ6, ““γευεγοπέϊῳν οὐεψοά ἐΐὲ ευἰϊί, απὰ 
ἡ οά ἐδθ οοπιπιαπάς, 07,7) Οοά," ΌὉγΥ υηδοτροίηρ ὈΔρ- 
(18πὶ δ {Π6 πδηᾶβ οὗ Φοῆη, {π6 1) ̓νιη6 ΜεΕΒββθηρογ. 
(Κυΐη.) Αρροβῖία ἴο {Π|8 18 [ῃ6 ἰογηγυ δα ἴῃ νοσ. 80. 
ἀθετεῖν τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ, ἐο 86ὲ αὐ πουσἧξ, απᾶ ἀϊδ- 
οὗον, ἐΐδ ευἱδὲ ωΚ(ΓἹἽ Οοά. 80 Τμικο 8, 2. ἐγένετο ῥῆμα 
Θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην. Αηά 80 ΜΙ|αά. 7, 9. ψῇοβα οοπι- 
τηδηά [{ ψ85, {πᾶ (6 ΨΦ6ν8 5ῃου]ά, Ὀ. ὑδρί!βι), 6 
θομυηά ἴο τορεπίδηςθ, δηά :ηϊ θα Ἰηΐο ἀοοίτ 68 
ΓΟΡΑΓΔΙΟΤΥ ἴο {Π|6 ὩΘῚ ΟΒΟΟΠΟΠΊΥ, 5000 ἴο Ὀ6 68ῖ8- 
᾿Ιϑῆθα Ὀγ {10 Μαεβϑβίδῃ. 
80. εἷς ἑαυτοὺς. ΤῇοΓΟ Ὧδ8 66 βοηθ αἰ ΓΘΠΟα 

οἵ ορίηίοῃ γεϑρθοίηρ [Π686 ψογάβϑ. ϑοιηδ (48 Ατλθο, 
1)6 Ὠίου, Ετδϑίηι8, δια οἵμθγβ,) ἰδκα (6 ψογάβ εἰς 
ἑαυτοὺς ἴον ἐν ἑαυτοῖς, ἱπ ἐποηιδοίυοα. Βυΐ {[}18 18 Ποὶ- 
(ΠῸΓ Ὡρτθοϑῦὶα ἰο {Π6 υϑᾶῦὸ οὗ {Π6 ἰδηριῃαρθ, ΠΟΓ 
5} {40]6 ἴο {Π6 σοηίοχῖ : ἔογ, (885 (διῆρὈ6}} οὔϑογνββ,) 
Ἅ1ῃ6. ταὐθοῖοη 88 Ορθῃ δηᾶ ποίογιοιιϑ." ΟΠ 6Γ8 
Ἰηίογργοῖ ασαϊηδέὲ ἐλοπιδείυοδ, 1. 6. ἴο {Π61Γ ον ἰναγί. 
ΤΙ5. ΟΡ ΠΙΟΏ 18 ΒῈρρογίθα ὮὈγ ὕγαϑίβ, Β6Ζα, Ρ᾽56δ- 
ἰοσ, (458, [μεἰρῇ, (π6 Αὐΐδοτβ οὗ ουγ (οιμηοη εγ- 
8ῖ0η, Κυϊηοοὶ, δῃὰ δοῃ]θυβηθγ, πο οἰΐ68 ΘΧΑΠΊΡΪ68 
οὗ 1118 ιδ6 οὗ εἰς ίτοιη [μ|Κ6 12, 10. 15,18. Αςἰ86, 
11]. 1 Ο(ὐογ. 8,12. δηά οὗ ἰὸ [,Δἱ. αα ἴον αἀυογ δι ἴῃ 
ΟἸσογο δηά δοιίυβ. Τηδὲ {Π18 86η86 οὗ εἰς 15 ποΐ 
ἀηκΚηοόνη ἰο [ἢ6 Οτοοκ ψυιίοιϑ μ48 θθθη ργονβά ὈΥ 
Ῥα]αϊγοῖ, ἴῃ 118 ΟὈβογναίίοηβ. Οὐ θγ8 ἀρδίῃ, ἃ8 ατοί. 
(διπογαγίι8, Υ ιν, Ηδπιηοηά, Βοβθημη. Κυϊηοεὶ, 
Ηοώρογρ, ἾΥοϊ ἢ, Ἰ)οάἀάγιἀσχο, δῃηὰ Οβιρθ6}}, πιδη- 

, ἰδίῃ (ῃδῇ {Π6Γ6 18 ἃ 3119 ἐγα)εοοξίο, Δῃ (Π6Υ σοηηθοΐ 
(Π6 ψογάϑ εἰς ἑαυτοὺς ΙΓ βουλὴν τοῦ Θεοῦ, δἀηὰ [ηἰ6Γ- 
Ρτοὶ ἐπ γεραγά ἰο ἐλεπμιβοίυοδ. ΟὙὐτοῖβ 88 ἃ ΥΘΓῪ 
Ργοίουῃά ποία, (οΥ Τί ϑγ αἰ ββογίδι!οη,) οἡ (μ6 βυ ])6οῖ 
οὗ (6 Πινίηθ ἄθδογϑοϑ, ἰο ψῇἢϊοϊ 1 πηιιϑὲ 6 σοπίρδηϊς 
ἴο γ [δ τὴν τοδάθγβ. ὔὕροῃ {π6 ψῃοἱθ, 1 σδηποί Ὀυΐ 
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τοραγὰ {{Π| ἰαϑὲ ἱπίθγργείδι!οη 848 ἰἢ6 πηοϑὲ ταί οηδὶ, 
Δ Πα τηοϑὲ 8:}{80]6 ἴο {πΠ6 σοηΐοχί. 1}}}8 ἴ00 866 18 
ἴο ἴανα Ὀθθη {π6 ορίηίοη οὗ ὟΥ εἰβίοιη, ψῆο οἰ65 γον. 
1,45. δηά Βειιάθβι, Β. 16. “Οἴηηα Ὀοπυπι, αυοά 
ἀοϑιϊηανούδηι νοῦ 5, νυ] Π] ρθη 5118 οἵ Γ6] 6 15{18.᾽ 

81. Οη {}158 δηά {π6 {ο]] ον ηρ νοῦβ68 866 {Π6 ηοΐα 
οἡ Μεαίίῃ. 11, 16---190. 

82. ΝΥ εβίοῃ οἰΐο8 ΗἩογοάοί. Ρ. ὅ8. ὅτοη. Ηββιοά, 
ὃς. Ηογ. 281. δηὰ Ροϊ]υχ 4, 81. 

86. γυνὴ. Α τηοϑβί ΠἸΠΠουΪ δηά οἴϊθη ἀοραίαα 4ιϊ168- 
ἘΠ ΟῊ ἢ48 ογα Ὀθ6θῃ γαϊβϑοή, ννῃθίθογ {18 ψοιηδὴ δηά 
Μαγν Μαραάδίθ, (ουΐ οὗ νῇοῦὶ «6815 οαϑὲ βονϑῇ 
ἀδν:15, ΤΚα 8, 2.) δὰ Μᾶτγυ, 3ιβίεσ οὗ Μαιίῃα δηὰ 
ΤἌΖαγι8, (οἢ. 11.) Ὀ6 οὔθ δῃὰ {6 β8η6 ρεγβοῇῃ. 
ΤῊΙ5 45 ὈΘθῃ οὐρᾶς ΌΥ πδῆυ. Υεί [86 δαβῖ. πηο- 
ἄθγῃ οὐὔἹς8, 88 Βυχίοτγῇ, Ηδιηπηοηά, Βαβηδρο, ὙΥ οἱ ἔ, 
ΜΙς86115, Μαγκδηα, Βοβοηῃ. δηά Κυϊποοί, 45 480 
ΤΒΘορΡηγδοὶ δὰ ΕΠ γπλ1118, πιδϊ δ {Ππ4{0 {Π686 
ψ ΘΓ ἴΠχοο αἸβδγοηΐ ροσβϑοηβ8. 115, Ἰηπἀ 666, 15 σα ηδ- 
ΤΆ δοκπον)οαρεοα ἴο πᾶν Ὀ6θη βα(ἰβϑίδοίογι! ν ργονϑά 
υγ Που]ηρ, ἴῃ 18 ΟΡ588. ὅδογ. Ῥ. 8. ρ. 22, 8664. 
ΜΠΟ36 ΡΟϑΙ [108 ἃΓΘ {Π}8 5 Π16 4 ἢρ Ὀγ ΛΟ: 
“δ πηαϊηΐδιης5 {π4ι ΜαιῪ ((Π)6 5:86 Γ οἵ 1,4Ζαγυβ 

Δηἃ Μαγίδδ) 18 δ᾽ οροίποσ ἃ αἰ ἔδγθηΐς ῬΌΓΒΟη ἔἸῸΠῚ 
Μαρὺ Μαράαϊρη, βίῃοθ ὈΥ ἢο 16] ςδί!οη8 οὗ (ὑο8ρ6] 
ἰἰδίογυ, ψἤθγονοσ Μᾶσὺ Μασάδίθῃ 18 τη ΟΠ 66, 4068 
1 ἀρρϑᾶγ {π8ἰ 886 νν88 31:8δίθγ οἵ 1,ΑΖαγὰβ δηὰ Μδγιῃᾶ: 
θυῖ οα {πΠ6 οἴου ῃδη6, 1 τὴδυ 6 ἀδιηοηῃδίγαίοα, ἔγοιη 
1Π6 βᾶογρα Πιβίοσγυ, {πὶ ΜΆΓΥ 58,86 οὗ 1,ΑΖᾶγιιβ, δηά 
Μαγίδα, 88 ἃ ρϑίβοη 416 αἰβϑίϊποιῖ ἔγοιη Μαγν Μδρ- 
ἄαϊθη. Ηδ 80 δνίποθβ {πμ8ΐ [Π6 ψψοπηδῃ ἤΕΙΘ πηθη- 
ἰοηοα (νῆο [188 θ6θῃ ἃ β8:ΠΠ017) 88 ἃ ἀϊδγοηΐ ρογ- 
80η, ὈοΙἢ ἔτομλ Μδϑγγ 5ἰβϑίοσ οὗ 1, Ζᾶγιιβϑ δῃηα ἴτοπι 
Μαγν Μαράδθη. ΕῸν (885 ἢ6) 8π6 αἴ Ὶ5 ἔγοιη (ἢ 6 
δἰβίασς οὗ 1,4ΖΆΓΙΙ5 [ἢ ὨΔΙΏ6, σοιηΐγν, ΓΔΏΠΘΙΒ, δηά 
δ[υδιοη ἴῃ 11{ 6; δῃᾶ ἔγοιῃ Μδγὺ ΜΜαράδίθῃ 586 18 
ἀἰβιιηρι ϑη6α 1η {Π18, πδιηθὶγ, {πὶ (ἢ68 οὴθ ψ88 οὗ 
Ναίη ; δυΐ {86 ΟἴΠ6Γ ἃ παι]οῦ ἔγοπη Μαράαϊα, ἃ οἰ 
1η {6 ΠΑ] ἐγῖθα οὗ Μδηδββθῃ θεγοπά Ψψογάδῃ. 
᾿ΤῊ15 ΠΙΒΙΟΓΥ (βαγ5 Βοβρημ.) βθθῃ)5 (0 αἰ δν ἔγοιη 

Χ 
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ἀπδὲ τασογήάρα ἴῃ Μαί. 926, 6. Μαῖκ 14. δηὰ 20]. 
14. Ἐὸγ (ηοΐ ἰο πιθηίοη οἴπαγ οὐὔ]δθοίοη8) ψηδὲ 
Τα κα τοϊδίθϑ 'η νοῦ. 87, 88, 80, ὅθ. 18. ὈΥ ΠΟ "ΘΔ Π 8 
8 1 14016 ἰο ΜΑΓΥ (Π6 8186 γ οὗ 1,.4Ζᾶγιιβ, ῇο νγὰ5 ψ6]} 
Κηονη ἰο (ἤ ειϑί, δηὰ ῆο δα ποΐ σομὴς δοοϊήβη- 
{Α11γ, θὰϊ μαά Βδδθη ᾿ἰπνιεα. Δηά (δαί Μδσγ Μ8ρ- 
ἄδ!θη νψ8 ποῖ {π6 ψοιηδη ἤθγα βροκεῃ οὗ, 15 δνϊἀθηξ 
(τοῦ [{Κὸ 8,4. δεε Μιοἢδ6115 δά ἢ. Ἰ. 

87. ἦν ἁμαρτωλός, 1. 6. ψῆο λαά ὈΘΘη ἃ 8'πη6γ. 80 
{Π6 μ68. ΙηΓΟΓΡΙΓδίου Ἔχρ]δίη 11. Τὴ ψογὰ ἁμαρτω- 
λός ἀοηοῖοδ, μοί 4 (ὐθηῖ1|6, 88 ΗἩδιηιμηοηςὶ δὰ βοὴ δ 
οἴμογϑθ ϑῦρροβθ, ὑυΐ ἐπιρμαάϊοα, ἃ Κογηπιοαΐγ 55, ΟΥ̓ ΔῊ 
αὐἀωίίγοςο. ΤὮΙ8 ΙΔἸοπὶ νγὰβ σοπηηοη Ὀοίῃ ἰο {6 
Ηδφῦτον, ατθοκ, δηά 1, ἰδηρυδροβ. Τἢι8 ΜΌΓΊ, 

ἄνειν, Δι)! ρεζσαῦα, οἴϊοη αδηοίαθ, κατ᾽ ἐξοχὴν, 
Δάυ]ίογυ, δηά ὄνθη ἰογηϊσδίίοη, Ἦ οεἴβ. οἱΐβϑ ΖΕ] δη, ΜΝ. 
Η. 4, 1. τὴν δ᾽ ἁμαρτάνουσαν εἰς ἕτερον, συγγνώμης 
τυχεῖν ἀδύνατον. ἘλυτΙρ. ΠΙΡΡοΪ. 607. εἴτοι δοκεῖ σοι, 
χρῆν μὲν οὔ α᾽ ἁμαρτάνειν. ὅ66 4180 Ῥγίο. ἴῃ Ιοαο. Κυ!- 
ΠΟΘΙ Γϑίογβ ὺ8 το [δογνίοη (μασι. 2920. Μιυηςκογ οη 
Δπίοη. [,}0. 887. 1 δά, Ηεβεγνοΐ,. ᾿Αλοάται" κοιναὶ 
ἁμαρτωλαὶ, πόρναι. ' 

88. στᾶσα παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὀπίσω, αὐ ῃεήος 
675 δίαδαί. «}6808 ΜΆ8, 11 8668, γϑοϊηηρ αἱ (406 
οἢ 8 ςοποΐ,, ἰδδηϊηρ οἡ [115 ἰεδ οἴθον, 158 ποδή δπὲ 
σουηίθηδηςεξ (υὑγηρὰ τον Γακ {πΠῸ ἔοοά, δηά ἢ[5 πακοά 
ἔδει (16 βδη 19 θδίησ ἰἀΚθη οἶδ θεΐονβ {π6 μγ68]) 
(γηθὰ {6 σοπίγαιυ ψᾶγ, ἰοναγὰβ ΠΏ ΙΟἢ (ἢ6 56ι- 

. νδηΐβ Ὀϑδιηρ [Π6 ἀ185Π68 ψ6Γα ννδιτηρ οἡ τῆ {τἰς]}}- 
πα, ΟΥ ἰαῦ]6. Μαϊάοηδί. δῃὰ Κυϊΐποοὶ:; θοι}} οὐ" 
ΜΠ ΟΠ ΔΓΘ ΤὩΠΟἢ 1ηἰΘὈ 64 ἴο {Π6 {Ὁ]] ον ηρ δηποίδ- 
τἴοη οὗ Ηἰεγοηγιηυβ Μειοι Δ 18, οἰϊθά ὈΥ Ζογῃ ἴῃ 
ἢ19 ΒΒ]. Δπίᾳ. Ρ. ὅ43. Δρ. Κοβθοῆεοσ. “ΝΠ 

Ἐπ Τὴ ΠΙυδίγαιίοη οὗ {ἢ 8, Ὁ εἰβίδιη οἰΐθβ (ἱς. Ερίβι. δι. 10, 32. 
“Ἄ“Ουπὶ αυϊάθπι ργϑῆβυβ ηυἀϊβ ροάϊθιυ8 ---- ΙΔ υ]αγοὶ." ϑόπες. 
σοηίγ. 9, 4. ““Ῥτγεῖου δὰ οσοἰάδπάπνπι Ποπηΐποπι 50] 688 ροροβοῖξ." 
Ατίβίορῇῃ. ϑθρ. 108. εὐθὺς δ᾽ ἀπὸ δορπιστοῦ κέκρακεν ἐμβάδαι. 
Αἴδσ Ρεῖπρ ψδβιιθά, 1Π6 ἔδοὶ σοῦ δηοϊπιθά. 80 Ουτί. 8, 9. 
ἐς ορΡ(18 801618 οἀουρυβ ᾿Ὡ]]παηΐυγ ραά68." Ρ]η. Η. Ν. 18, 4. 
“« ὙἱΑϊπηυβ οἰϊαπὶ νεβισία ροάυπι {πρὶ [ἀπρυθῃ58] φυοὰ ΟΙμοπεα 
τιοηδίγββ86 Νογοηὶ ρῥυϊηςὶρὲ [γοδηῖ." : 
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ἴῃ {Π} ὉΠηἴο, φαοα ρ6ά685 «αἱΐοϑ μαβεθαΐ, βῖνα ἰῃ ἐγ ΡῈ8 
Ι6ς 8 δἐγαί!5 τα Ἰασοθδηΐ σοηνίνϑ, αὐ νΟγϑ5 ΤΠ] 881 
ΘΟ ΕΒ 81185{Γ18 ἸΠΗΪχΧὶ ἀσχίθγα τηϑῆϊ αἰδγθηϊγ, ρ6- 
ἄδβημι 1π Ἔχίθοσθηι ραγίθιῃ ργοϊαπάσδγθηΐξ, δὶ τηΐ- 
ὨΙΒΕΣῚ ογαηΐ, οἵ Δὲ ογθοίᾳ βιθε! ἔοθὴδ ροοσδίγὶχ." 
ϑὴ6 βίδοἀ (8414 Βοβθημμ.) δπηοηρ (ἢ6 β8δγνδηΐβ, 0 
ψογ βίδι οηδᾶ ᾿θῃϊηα, 1. 6. -ὉΥ {Π6 ἔδεοϊ οὐ {ἢοβ6 
ΤοΟ πῆρ. 80 Μαγίίαὶ: “Αἴ 10 τγεῖτο ἤδθχυβ δὲ ρε- 
ἄυπ τυΓθαπ." Α1] [ἢ18 (88γ8 ΟἹ) 18 γτοργθϑθηϊοά 
1η ἃ ρ]αία ἴο μ6 βθθῃ ἴῃ (8438}15 ἀ6 (σοηνὶν! 8 γί ΓΙ, 
Τ. 9. Απέαᾳ. ατεςο. Ρ. 189 85:14. 366 τ1πΠ6 Αρρροῃάϊχ 
οὗ ὕ͵τϑίπυϑ δὰ (Ἰδοοηΐαπὶ ἀ6 Ἵποιίηίο, Ρ' 2238 8666.Ἐ 
Οπ {18 βι0]οοὐ ΒΟΥ πη 8 ἢ85 1Π6 ἰο]] οσίηρ, "681- 
{Π}} οὐβογνδίίοῃ (ργοθαθὶν ἀογινεά ἔγομη βοηθ οἷο- 
συρηΐ ατοοκ Ἐδίῃοῦ): Ὅρα δὲ τὴν πόλλην ταυτῆς 
εὐλάβειαν' ἔστη γὰρ παρὰ τὰ ἔσχατα μέρη τοῦ σώματος 
αὐτοῦ, ὥς ἐσχάτη" . καὶ ὀπίσω, ὡς ἀπαῤῥησίαστος" καὶ 
ἔκλαιε μὲν, διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῆς ἔβρεχε δὲ τοὺς πόδας 
αὐτοῦ τοῖς δάκρυσιν, ὡς ἐπικεκυφυῖα αὐτοῖς. 

88. καὶ ταῖς θριξὶ ἡ τῆς κεφαλῆς αὑτῆς ἐξέμασσε. 
ΤὮ18 4180 88 ἃ τ]ᾶγκ οὗἩ ἄδθερ τϑνθγθῆοθ. ΕἾἼ3Π6Γ 
σοΙρᾶΓ68 ἃ Βοιηδη ουϑβίοπι, 864 ἰο ἴῃ Ῥείγοῃ, 97. 
““Αφαυδιὴ ροβοϊί δά πηληιϊ8 ἀἰριοϑαιθ ρδ.] 1] δά- 
ΒΡΘΙΒΟΒ [ἢ ΟΔΡΙ6 ΡΌΘΙΙ ἰογϑιί." ΑΠπα 67. ““ΟΟπίαθοΥ- 
Ὠδίδπι τηθϑτη "6 ΘΙ], Π6 4118 1 ΟΔΡ11}18. 1118 τηϑηῈ8 
ἰεγρογεί,᾽ Ὑγηθι6 βε6 Βυγιαδῃ. (Ὀἤβυ] 4180 Ρίη- 
αἴηοὶ. Τὼ. ἈΘῆοχ. 

88. “κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ. Κιβϑίηρ (Π6 δεῖ 
γγ 88 ἃ τΏΔΓΚ οὗὁἩ {Π6 ἀδορϑϑὺ γανθγθῆςα δηὰ τηοβί ρτο- 
[ουπά Πυ ΠΏ} γ. 80 Υ εἰϑίδθιπη οἰΐθβ Ατγίδῃ, ἔὑριςί. 

8686 α͵80 ΟδρὈ 6118 Ὠ 58. 8. Ρ. 8, 4, δ, 6. 
41 σδπ ΠΑΓάΪγ ἜΡΌτοΥς οὔ Ῥοάάτιρθ᾽ 8 νΘΓΒΙΟΏ, ἔγοδδοξ. Ἐὸγ 
τπουρὶ. 6 βδυβ παι (ἢ]8 '5 [ἢ 6 ῬΥΟΡΘΡ δι ρη! βοβίοη οὗ θριξὶ, γεῖ ἴῃ 

᾿ [Π|8 Ὠ6 15 τηϊδίβίκθῃ, δ ἔγυϊγ, μονσανογ, οὔβαυνοβ τὲ ἴΠ6 ΕὨ ΡΠ ἢ 
ἐγεεδ6ε ταὶρὶ Ὀ6 ἀογίνοα ἔγομι θριξὶ. Τα ἴδοις ἰ8, ἔγοτῃ θρὶξ 8 ἀ6- 
τἰνοὰ {Π|Ὸ ιαιίαη ἐγεοσία, [6 ΕΥΘΠΟἾ ἐγόδδε, πα {Π6 ἘΠ ρ 8}. ἐγέδδ; 
Ποῦ, Πούγονοσ, οδῖηθ ἰο ἀσβοίβ ἃ ἰοοΐζ οὐ ὅγαϊά οὗὨ Ἦδὶγ : ἃ βίρηὶ- 
Βοδίίου βανοῖ (1 θ6]16ύ6) αἰίγιδαϊοὰ ἰο θριξὶ, ἀῃὰ πο, ὑνετοίοτο, 
οδηηοῖ ὃὈ6 δἀπιοἀ ἴῃ [6 ῥγοβϑθηξ ρᾶϑβαρθ6, Θδρθο οὶ γ 88 ἴῃ οἵμοῦ 
Ρΐδοθβ οἵ δογίρίυτε (72}οἢ. 12, 8. 1 Ρεῖ, 8, 8. Αροο. 1, 14. 9. 8.) 
16 πνοτὰ ἰπ 1ῃ6 ρίαταὶ! ἀδηποίοα {Π6 δαΐγ οὐ ἐδ ᾿δαά, οὐ (88 Ὑ6 588γ}) 
ἃ λεαΐ οὗ δαϊῖγ. 
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8, 206. Ἐπιηδρ. 1406. πάντες οἱ παρόντεφ οἱ μὲν πόδαφ, 
οἱ δὲ χεῖρας προσεκύνουν οἱ δὲ θεὸν ἔφασαν. Τιοηρι5, Ῥα8- 
ἴογὰ] 4. Ρ. 100. Ῥαγαβϑί[ι8 ἀοιῃμίηὶ : πόδας καὶ χεῖρας 
κατεφίλει---οὐκ ἀντέσχε κλαίοντι καὶ αὖθις ταὺς πόδας 
καταφιλοῦντι : ΨὮΏΘΓΟ 866 {π6 (ιημηδηίαίογα. ῬοΪγὈ. 
16,1. Χεη. Ογγ. 7, ὅ. 82. ἔπειτα δὲ Κύρου κατεφίλουν 
καὶ χεῖρας καὶ πόδας, πολλὰ δακρύοντες ἅμα χαρᾷ καὶ 
εὐφραινόμενοι. ϑδαηθοα ἀ6 Βεποῖ, 2, 12. “ ἔ (ἰαοϑὰγ 
ἀδάϊε νιηὰπὶ Ροπιροῖο Ῥρῆῃο --- ἀοΙ΄ηἋ}6 Δρβοίυΐο οἱ 
ΔρΟΉ ρτϑῖῖᾶ8, ΡΟΥΓΟΧΙ  οβου δηάιιπιὶ 5 πΠἰβίγαη ρ6- 
ἄδι)." Ατίβι, νδβϑρ. 606. καὶ πρώτα μὲν ἡ θυγάτηρ 
με ἀπονίξῃ, καὶ τὸν πόὸ ἀλείφῃ, καὶ προσκύψασα φιλήση. 
1 δαἀά, ΗἩε]ϊοά. 2, 404. προκύψας ἐφίλει τοὺς πόδας. 
Αμπά Γ]υΐ. (αι. Μη. 12, 1. προεπέμφη οὖς δάκρυσι καὶ 
κεριβολαῖς ἀπλήστοις ὑποτιθέντων πὰ ἱμάτια τοῖς ποσὶν 
ἡ βεδίξον, καὶ καταφιλούντων τὰς χεῖρας. Ἡρηοσα {Π6 
ουϑίουι οὗ Κἰξβηρσ (ῃ6 Ῥορο᾿ῖβ ἰοού. Τῇ Ενδηροϊ δι 
1Πη6ΠΠσδ168 (δα γ5 ἮΥ Εἰβί6:}} {Π|8}} ἃ ζγθδίθὺ ὨΟΠΟῸΓ νν 85 
ἄυς το (ὨΠγίϑι {ἰᾶπ ἴο ἰΠ6 Κιίηῃρ οὗ Ρεγβία : (866 1ῃ 
Μαιιῇ. ὦ, 2, 28, 10.) δηιὶ ἐπογοίογα αὶ ἢ6 185 ποῖ ἃ 
ΤΏΘΓΘ πδη ΨΏΟ ράᾷνᾳ ἢ18 ἔοοί ἰο θ6 Κιββθά, ψ6}} κηον- 
ἴηρ (45 (ἢ γιβὲ τηυδὲ πᾶνε ἀἄοπῃθ) (ἢδὲ ὈΥ {16 Οτθοκβ 
Δη4 Ιἰοιηδη8 {{||8 ἤοηοιν 88 σοηβι ογοα 85 6488] ἰο 
(Πδὲ ψν οὗ 18 ρα ἴο {π6 1) 6 γ. 

89. Οὗτος. “Τα ρ]ι τη 5 (οὔβογναοβ Οτοί 5) 6851} 
Πηά βοπιοίῃϊηρ δὲ ψὨῃϊοΐ ἴο βίι}}}]6. ΕῸΓ ΠΘΙΠΘΓ 
ἀϊὰ {πΠ6 Ργορἢοῖβ Κῆον 411 {πίησβ, θυϊ ΟὨΪΥ δυο ἃ5 
1( ρἰοαβϑεα (ὐοά ἴο τονϑαὶ ίο ἰῃοιῃ."  εἰβίθιῃ ἢδ8 
{Ππ9 [ΘΓΒΟΪΥ δη4 οἰθρϑηι!Υ ραγαργαβθα (ἢ6 ρᾳ55αρὸ : 
“«Αῃποη 86]ΐ, αυοα οπγηΐθιι5 ποίιπι 6βΐ, τη 0] γοιῃ 
6886 ὨΟἢ ἰηΐόρτερ οχ βΕπηαςοη 18) Απποηῃ ᾿π(6] Πρ, 
Θ8π) 4 ἢοη νος ἀοιηαη δἰϊθηδπὶ ἰηίγαΐ, ρο65- 
486 νἱτί ἰδ Ποτὰ σοηίΓαοίδί, ρειβεϊηππι ν88 σοηυϑ 
νοίογοιη 6 ̓ ρυἀδηςδι ἠοπήμπη ἀδροϑιι 5869 [ἰἃ 
ἰοπηογὰ οἵ ἱποοηῃϑβιἀθγαιὸ 1 ἀϊσαθαὶ ῬΠαγιβθυβ." 80 
δἰ5ο Ευὺ για: ἤλειφε δὲ τῷ μύρῳ ἡ τιμώσα τοῦτον 
ὑπὲρ ἄνθρωπον, ὡς ὄντα ὑπερ ἄνθρωπον. 

89. ποταπὴ ιἱ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, τυδαέ δογέ οἵ, 
Ὀοίῃ ἴῃ ἃ ροοῆ δηἀ Ῥα4 56η86. ΤΠ6 νψογὰ ποταπὸς 
ἀφηοίοβ θοίἢ φιμαξὶδ δηά φωαπέιδ, Δα δοπηρί 65. [85 
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Ὀσθι {Π 686 56η565 υπι|ἰ6, 80 Με. 8, 97. ποταπὸς 
ἐστιν οὗτος. Δῃηά ῷ Ρείγ. 8, 11. ποταπὸς δεῖ ὑπάρχειν 
ὑμᾶς. Ιἰ 18 ῬΓΙΟΡΟΓΙ ἴο ΟὔὈϑοῖνα, 4150, (ῃἰ {πΠ6 Ῥἢδτγὶ- 
8665 Τουρῇὺ {ΠΘιηβεῖν 68 88 ᾿πποἷὶ σοηίδηηδίθα ὈΥ͂ 
[Π6 τουςῇ οὗἉ ̓ πηπγλογαὶ ρΘΓΒΟΉ8, ἃ5 ΟΥ̓ {πδΐ Οὗ Ι6ρϑῦβ. 

40. ἔχω σοί τι εἰπεῖν. 'ΤὮΪΒ ἸΏΔΥ Ὀ6 υηάοτβίοοά 88 
8 ροΪΠ6 ἂν οὗἉ τϑατποϑίϊηρ' οὗὁ {π6 ἢοβί ρϑγπι βϑοη [0 
58} βΒοιῃϑίπιηρ. (ατοῖ.) 6 αστοοκ δηά 1,δ{1πΠ τυ 6 Γ5 
ἤδνο, ἴῃ πΚ6 ἸΔΠη6Γ, [ἢ 6 ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΟ8 ἔχω εἴπειν, ἀηά 
λαδεο φιϊα ἀἴσογο, ργεοαγίὶ, ὅτα. 

48, ἀγαπήσει. Οὐ ],οτὰ ἀδηοίοθ, ηοΐ 80 πηιοἢ 
δῦ ψΨ}}} ποοροδαγιψ, ἃ85 ἢ δι 1] ργοδαδίψ [Ό]]ον,. 

48. ὑπολαμβάνω. ΤΉ]5 ψοτΓά 18, ἰὴ [Π6 Η6]]6ηϊβιὶς 
βίγ]6, οἴθη ιϑ8ὰ ἔογ οαϊδέϊπιο; ὈὰχΓ ἤρα 1ΐ 8668 
(ΠΚ6 οἶμαι 1ὼ ἴῃς (Ἰ]4581.4] ψτΙ6 8) ἴοὼ αν {{||6 
ΤΏΟΓΟ ἰπδὴ {Π6 ἴογοθ οὗ 4 ραγίϊοῖϊϑ'ί Οἱ {118 νϑῦβα 
νει(βίοϊη οἱίθ8 δδϑῆθοδ, Ερ. 78. 

44.. 7168118 σοηΐγαϑίβ {πὸ ᾿ποῖν] γ οὐὗὁὨ δίπηοη, ψῆο 
Πιδα περ]εοϊοα ὄνθῃ {Π6 σοπμμηοη οἴοοθβ οὗ Ποβρί[4- 
1, στ {Πο86 τπηᾶγῖβ οἵ ργοίοιιηά γσονθγθηοθ ψοἢ 
1Π6 ψοιηδη ἢδα δνιποθά. 76 ΠΓΠϑηϊηρ οὗὨἩ νναΐϑι 
ἴον ψνδϑῃϊηρ [Π6 ἔδοί, ὅζο. ὈΘίΌΓΘ ΔΩΥ πιο], να8, δηάᾶ 
511}} σοηίηπι65, ἴῃ (ῃ6 Εδϑβί, 4 ἀϊγ ᾿πουθοπέ οἡ 
ΘΥΘΡῪ Πποϑί, Ψῃο (45 Ψα ἰθᾶγῇ ἔγοπη Ὦγ. δανν᾽β Τγὰ- 
να Ἶ8) 15 θχροοΐϊθα ἰο ργϑϑϑθηΐ 1 1ῃ ροβοη. ὅ66 (δ- 
8800. ἴῃ Ἰος. ἃηά Μετ. Ηογηο᾿β [ηἰτοά. 8,401. 

45. φίλημα μοι οὐκ ὄδωκας. Α Κιδθ8, 1} (Π6 ΟτἹ- 
δηΐδὶ πδί οη8, ἰογΠ8 ρᾶις οἵ (ἢ6 σοπηπηοη δπὰἃ σγορι δῦ 
88] υἱδιὲ]οὴ οὗ ἔγιθπᾶβ. ὅ66 Κορρα οἡ 1 Τῇ688. ὅ, 6. 
Δηά Μτ. Ηοτγηθβ [ηἰτοά. 8, 681. 

45. ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον. 1 ἀρτοα ψ ἢ Βο6Ζα, 6 Ώΐοιι, 
Οτοίϊι8, ὅαρδδγ, Οὐ εβῦδοῆ, οβθηπ). δηα Κυϊΐποεὶ, 
ἴπ ῥγαΐδγγηρ εἰσῆλθεν, Ὠ1Πἢ (δ ρ06}} ἢ88 ΟΧργοββθά 
1η [πε {Γ8 5] Δ 0100, Δη4 8βαι1ϑίδοίογιν ργονθά (ο 6 {π6 
ἴτι6 τοδάϊηρ. ὅδ6θ ἢ15 ηοΐβ. 

45. οὐ διέλιπε. ΤὮ18 ψοτε, ψ ΠΟ ΔΏΒΜΘΓΒ ἴο {116 
Ηδρρσ. ὉΩΣΤ, ἴῃ 96γ. 17, 8. ἀδηοίθβ γαρϑδίθα δοίίοῃ ; 
δηά 15 1Ππδ8ἰγαῖοὰ Ὀγν Κτοῦβ. [ο βηοσ, δηᾶ γ᾽ οἰβίοιη. 
δο [᾿04η. Ερίβϑί. 168. ὁ δὲ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ἀφ᾽ οὗπερ 
ἧκον, οὐ διέλιπε βάλλων" εἰ δὲ οὐκ ἐπήγνυτο τὰ βέλη. 
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. 47. ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι, ὮΙ 518 Πᾶνα. Ὀ6ΘΏ, 1. 6. 
αγὰ τοταϊιἰθἀ δηά ἔογρίνθη. Οἷ {{||8 ἔογπγ]α, 866 (ἢ)6 
ποία οὐ Μδί. 9, 8. Κιιϊπορὶ 858 ἤ6γα ἃ ἰοῆρ δηῃο- 
ἰαἰίοη, ἰῃ ΜὨΙΟἢ [6 ἄγριι68, {παῖ, ἴτοιῃ {Π 6 σι βοὶα ΠΔΓ- 
Τϑϊίοῃ, 1ἴ 18 ΟΙοαγ {παΐ «658 μά, ἃ βῃογῖ {1π|6 Γαν!- 
Οὐ5 ἴο [118 Ὀαϊηρ ᾿ην!6ἀ ἴο 80 ὧν" Ὀγ {1Π6 ῬΠΑΓΙΒ668, 
Πραϊοα (ἢς ψοιηδῇ οὗ ἃ πὐϊ τῆι ἀἰβογάσοσ, οοηϊγδοίεοα 
Ὀγ Π6γ ἱπιμογδὶ 6. ΤὨϊ8 ἢ6 {πη 8 δ] υἀδα ἴο ἴῃ 
νΘΓ. ὅ0, 8π4 τγοΐίδιβϑ 8 ἰο ἴκὸ 8,48. Μαειῖκ ὅ, 82. 
Μδαίι. 9, 22. δηά 29. [μ|κρ 18, 42. Τποτγείοσο, [6 
ὑπ} Κ8 ἀπὰς Ὀγ {1πΠ6 νογ 8 ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς, 
15 τηρδηΐ, δἦε παϑ γεσεϊυσά ἐλδ ξαυομν οὗἹἨ σοά, απὰ ἠαδς 
ϑεθπ ἐἱδογαἐοα ζγοπι ἢθῦ δον ἄθν, τοὐποὴ τὐας ἐἠθ ρε- 
ηἰσἠμπιοηξ Γ᾽ ἐξν δἷηβ. Βιυΐϊ [8 Ἰηϊογρτγοίδιϊοη 15 6χ- 
ἰγθηγοὶγ {ΠἸρΡ1, διιογναίθϑ {Π6 86η86, 8ηἀ [5 αἰϊοροίδον 
ΨΘΙῪ ῬΓΘΟΔγΊοιΙ5... 

47. ὅτι ἠγάπησε πολύ. ΤἤθΓα 48 Ὀδοη βοιηθ ἡΠἢ- 
σΌΪΟΥ γαϊβθα δθοιιΐ [π6 ἰηἰογργοείδίϊου οὔ ὅτι,  ὨΙοἢ (ἢ 6 
ψυϊρ. δὰ ΒοΖᾷ γϑιιθγ φμοπίαηι, ΟΥ παῆι; δῃᾺ 80 
ΟἸαγῖμθ, τοῖα 8, δηα {πὸ δυίΐδογβ οὗ ουὖσ Επρ ἢ Κ᾽ ογ- 
δίοῃ. Βυΐ {18 18 ταρυρηδηΐϊ ἴο τ(ἢ6 ψνοΐο βοορα οὗ 
{πΠ6 ράᾶγαῦϊα 81 θεοΐογα ρεορουηάθα ; ν]ιςῆ, (48 
Οδιηρῦ6}} οὔϑογνθβ,) οἰθαῦὶν γαργοβθηίβ [Π6 στγαι!ου8 
Τοτχινθη 688 ἃ8 (6 οαμδ6 οὐ ἐΐμ ἰουε, ἢοῖ [ἢ6 ἴονθ 88 
{Π|6 σαμ86 ΩΓ ἐδθ γον ρίυθηοθθ. Απὰ [[|8, οἡ {16 οἵ 6 Γ 
ἰιαη, ἴῃ νϑγ. ὅθ, 18 ἀδογιθϑ ἰο ἢσθγ γαξέἠ. “ΤΠ 15 ἔουο, 
οὐ ρφταξέμαάρ, (84γ8 Μαγκίδηρ,) σου Ἱἱ ποῦ θ6 {πε 
οαιδε, Ὀὰϊ ν͵85 {Π6 ἐ)εοί, οΥ φοπδεφμοποθ οἵ ἢδθγ 70τ- 
ξέυθηθδδ: ἴῃ οσαμιδὲ 8 ἤδγ ζαϊί, ὙΠ Ῥαριίβίβ 
Ἰπη 4664, (οὐβούνοβ 7011.) ἢᾶνβ, ἔτοιῃ. (18 ρϑββᾶρθ, 
Β(ΓΟΠ ΠΟ ΒΙΥγ σοηίσησοα ἴοσ ἐουθ, ἃ8 (ἢ6 πιογέογομδ 
οαμι86 οἵ [6 ΓΕΠ)ἰβϑίοη οὗ 81η8." Βυΐ {118 (85 1 Ὀεοΐογο 
ΓΘΙΏΔΙ ΚΘ) 18 Ρ]ΔΙΏΪΥ ΘΟΠΓΓΑΓΥ ἴο {Π|6 Β60ρ6 οὗ {ἰἸ6 
ρᾶβϑϑᾶρθ. [1 ΘηΓ ΓΕ δββθηΐὶ ἴο Ποάάτιάρα (ρ. 1240,) 
τᾶς ἤν Εν ΘΓ ΒΓ ΠΟΙ ΒΥ ΟἸΑΓΙι 15 ΟΡΡΟβ65 {818 τῃηοἀ8 
οὔιηἰογριθίδίοη, ἀηαὰ πον Πϑίδηάιηρσ (ἢ 6 1ΠῚΠΊΘΠ86 
Ρδῖπ8 ψηϊοῖ Οτοί 8 ̓88 [ἌΚθὴ ἴο Πηά ἃ 86η86 ἴῃ (δῖ 
ψἢϊςο ΟἿΣ ἰτδηβϑίδίϊοη [οἱΐϊον8, {πΠ6 ςοηπροίίοη δν]- 
ἀρηῸγ γοαυΐγθ8 (δὲ να μοι γοηάθὺ ὅτι ἐλθγοζογο, 
γὰϊπ ον {Ππ8} γ)07, ΟΥ δεσαιιδθ. Ι (15 ᾿ηἀθοὰὶ αἰιηοβῖὶ 
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8}} [ῃ6 οΓΙΕ68 ἄρτοθ; 48 Μεάς, Ἡδιηπιοηά, ΟΕ, 
Μοίϑηθνγ, Μιςἢδ6115ς,ς Βυσδδθη, Βϑηροὶ, [ἰρ, Υεῦ- 
βϑἰεη, Μοϊσοηῆδυογ, Ὠοάάνγι ρα, Μαγκίαπά, (λρ- 

, θ6]1, Βοβϑθητῃ. δῃά Κιιίηοοὶ. "ΓΠ18 86η86 οὗ ὅτι, δ88 
θαΘ 5848. ὙΠ} ΘϑίὈ]Π18ῃη6ἃ Ὁ Ηδηπ]οπα δὰ 
νοΙ ἢ, ἃ5 4530 ὈῪ [ἢ6 ῬΒ1ο]ορ 8.8, οἰϊθα ἴῃ [ἢ 6ῚΓ ποία8 
Οἱ {18 ϑυυ)εςί, ΥΥ εἰϑίοη 88. {π6 [Ὁ] ον ηρ δουίθ 
ΓΟ. “ ἴον: ἸηΠ 4664 15 ὨδίιΓΑ  σοηϑδααθηΐ οἡ 
ΓΟ Βϑίοη οὗ 8108 ; (δ 15, 3816 ἐονεέ περιοὶ, δδοαιιδο 
ἸΏΔΗΥ 5108 ἅΓΘ ογρίνθη ἴθ γ. Βυΐ 1 ΤΑΥ͂ αἷβο 6 σοῃ- 
8:6 6γϑὰ 88 {{Ὸ πιαγὰ απα ἐοκεη 0} ΥΓεπιϑδίοΉ; ἰπδ1 5, 
48 10 '᾿γἃ8 πηϑηϊ[681 (ἢδ0 (ὨὨγιϑέ ψαϑ' τοὶ θοἰοναά. ὈῪ 
[δγ, 10 τηῖρῃι σογία! ΠΥ 6 {ΠΘησ6 σοποϊαάοαά ἐπὶ το- 
τ 158! οη οἱ 81η8 δά [οἰ] ονοά. ΤΠ15 (ἢ γιϑὶ δ ἀγαβ868 
ἴο {Π6 ΡΠ αι 566, νῃο ἐπουρἢι 6 γ ψεῖ ἃ βίπηον." Οἱ 
Ιοτὰ (β8αγ8 Ποδαναρθ) ὈΥ ἘΠὶ8 δῆϑνοσ ῥ] ΔΙ ΠΥ 
ϑῃηθιννοα [15 Κπον]θάσα υοιἢ οὐἁὨ (ἰοὶν (πουρ] 8 ἀπὰ οὗ 
δύ σῃαγδοῖθρυ. 

40. ᾿αἷ πολλαὶ. Ηδρτο {Ππππᾶ 18 δῇ 6110 915 οὗ οὖσα, 
ψΠοἢ 15 διερρέϊοά ἴῃ ἃ 510}}} 8 ρᾶδβϑαρο οἵ ΡΠ οβίγαϊιιβ, 

“ἰὴ Π8 νη. Αρ. 1, 18. μετεῤῥυθμίσε τῶν ἀμαρτημάτων 
πολλών ὄντων. - 

ὅθ. ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. “Γαΐ Ψ68118 τη! ρὨ ἰγΓδη- 
4.}}Π26 δῃης οσοπιίονξ (Π6 νοιθδῃ που ΓΙ Πρ ΟΥ̓ ἤΟΓ 
8[η8, Δη4 ραϊη6α 8δη4 βῃδιηοά ὈΥ (Π6 ᾿αγβίμηθ88 δηά 
᾿ὩΠυπηηϊυ οὗ ἴῃ6 Ῥἤδγβθθ, Ὠ6 ἄρα δά ιίγθββ8 ἰοὸ 
Ποῦ ψἢδὲ ἢς δα Ἰδὲ Ὀοίογε 8814 : “ Β6 σοιηΐογίαα, 
ἃηά ἴδαγ ηοΐ {Πο086 Βρογο ΠοὰΒ δῃηα σΘΏΒΟΓΙΟΙΒ Ρ6Γ- 
5008 ; (ἢν ἔδτἢ, πο ἢ δ ψογκοά ρϑηϊῖθησθ, δὰ 
ΔΙΓΟΔΑΥ δρβοϊνοι {{Ἰ66 ἔγοπι [ἢ 6 οὐ 68 οὗ ἔμῪ Ἰογαλοῦ 
||: τοὰ μαϑὲ τεσονογεὰ {μὲ ἄνουν οὗ Οοά, δὰ 
88} πὸ Ἰοησοὺ Ῥ6 δοσοιιηϊοα ἃ 5:06 Γ.᾿" (οβθηδι. 
ἃἃ Κυϊηοοὶ.) Οτοδῦ ννὰβ ἰῃ6 ἰγυϑὲ αηὰ οοπῆδθῃοθ 
δνἰπορϑά Ὀγ ἰῃ8 ψοπιδῃ, ψἢο δπίθγα [6 πουθ8 οὔ (δ 6 
Ῥῃαγίβθθ, ποὲ ῃθεάϊηρ ἔῃ 5 ἰδία ἡυάρηγοηίβ οἵ πιθῃ. 
Νοῖ [685 βειίοιιϑ 88 δῖ ρρϑηϊζθποθ, 85 Ἂνϊποθά μοιϊἢ 

Ὁ. 5ῃόονοῖβ οἵ ἔθατβ8, δηά ἰΐ6 ἀδβ]ηρ οὗ τπο0868 {[Γ65568, 

ΨΥ ΒΙΟὮ 1 Δα σδϑθῃ ἐογτωθγὶν ὮΟΙΓ σατο ἴο σοτὉ 5:0 
δάοτῃ. (ΝΥ, εἴ8.) Οὐ (5, Κοδθοποσ ἢὯδ8 [ῃ 6 (ο]οντης 

νἱΠΥ δηϊπιλάνογβίοῃ. “6 ΑἸ! βίης ἄσθιο οἵ 9 ὈΠοΓ τῃ- 
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(6 Πρὶν βαποία, 416 πιυ] οὶ 1561 8411] Γα1Ὸ, Θἃ ΠΘΙΏΡΘ, 
δὴ ἴῃ 965ὰπ δογνδίογομι οο]ϊοοανογαί." [1 Κηον 
πού ψηοίποῦ ἃ Ὀ6 ψογίἢ ψ 116 ἴο ποίςα {Π6 δοσυτηι- 
ἰδιοη οὗὨ ϑδίρηιαδ ἴῃ {18 ραββᾶρβ, ψῃ]οἢ ἃΓΘ ΒΟΔΓΟΘΪγ 
688 Ὠυμπήθγοιι8 (ἤδη ἴῃ (6 ψγ6}1-Κηον σγοῦθα οὗ 
Ευγρ. Μεα. ᾿ 

ὅθ. πορεύου εἰς εἰρήνην. δ66 6 ποία οἡ ΜαΙΚ ὅ, 88. 
Κυϊποεῖ, ὈΥ γτθηάθγίηρσ υαΐθδ, τΑΙΒΟΓΔΌΪΥ οὐγί4:}8 (Π6 
Β6Ώ886.(. ἴΐ νὰβ δὴ δῆδοιοηδίθ ἔΌγπὶ οὐ ἊἸ5γη1551ηρ᾽ 
[Πο86 ἴο ΨὭ ΟΠ ἃ ἔδνοιγ δ ὈΘοη ρταηίθα, Θβρ6ο 8}} Ὁ 
(45 ψ ἢηά,) Δίϊοσ. ἢ θδ]πρ᾽ : 5{1}} τηοσο οὗ [ἢοβα ψῇο, 

88 σΓ6, Πδα τϑοοϊνοά “ογρίυοηοδε ὁἢ᾽ δἷη5. ἼΠΟΓα 15 
(οὔβογσνθβ Ἰ)οαάτ ἀρ) δὴ ἀρράγθηΐ ργοργιθίυ ἴῃ {Π6 
ΡὮγαβϑθ ἤδσθ, σοῃβιἀθγηρ ναὶ Πα Παρροποά ἴο ἀ8- 
σοΙΏΡΟΒΘ [ἢ6 ΤΠ 6 Γγ βριεῖ οἵἉ [15 ἢ ]6 Ροηϊθηΐ. 

ΓΗ͂ΑΡ, ΜΙΠ. 

ΨΈΕΚΒΕ 1. Κατὰ πόλιν. Υ οἰδβίοίη ΙΒ ρ1}18}}65 θ6- 
ἔνθϑῃ {Π|8 ρῇγαβα δηὰ κατὰ πόλιν : ([ἢ6 ἔΌΓΠΊΟΓ Ροίηρ 
βαιά οἵ οπθ, {ππ Ἰατίογ οὐ πιοῦα ἐπαῃ ὁπ. 

8. ἐπιτρόπους ΒΥ (ἢ]8 ψα τηυϑέ υπαογβϑίδηά, ποῖ 
»γοσιγαίον ργουϊποὶῶ, Ὀυϊ ρῥγοσμγαΐον τοὶ ἀοηπιοδίϊοο ; 
8ἃ8 ἴῃ Χρη. Οδοοῃ. 122, 2. ἔχω ἐπιτρόπους ἐν τοῖς 
ἀγροῖς. ΤΠ ψογὰ νγἃ5 σΘΠΘΓΑΙΥ 864 οὗ δὴν οὔἶος 
οογιηιξέἐοα ἔο ΟΦ 5 οἤαγβε, δῃὰ οἴδη βρη: ῆρά »γοσι- 
γαΐον, ἐμίον, σιαγαάϊαπ : Ὀὰϊ ΘΒρθοα ΠΥ ἀδηοίθα (88 
Ποσθ) ϑέειυαγα, ἃ ποτὰ ἀογινοά (48 1 {ΠπΠ1ηΚ) ἔσο (ἢ 6 
Ιοοαπάϊς δηά Απηρ. δαχ. δέϊθ, δέθε, οὐ ϑδέειυ, (ἡ οτῖς,) 
Δηά ιραγά, ἃ αυλτάϊδη. [Ιἡ δοοι[δηδ, {πΠ6 οἶσε οὗ 
διοναγά, οὐ ϑίθναγί, (Κα της Τιογὰ 116υτοηδηΐ οὗ 
8 ΕΠρ] 8 σου Υ,) ἜΧΘΟΙΥ δηϑνογεά ἴο {Παΐ οὗ {Π|6 
Οτεοκ ἐπιτρόπος, ΟΓ σονθῦηοῦ οὗ ἃ Ῥγοόνίῃςθ. 

8. διηκόνουν, τηϊη!ϑτοΓοά ἰοοα δηἀ οἴον ὨΘΟΘ58Ά 65; 
88 ἴῃ ΤΠοορῆσ. Οδγ. 2, 4. (Καϊη.) Οπ {Π18 ψογά,Ἐ 
Ηδιητηοηά [858 ἃ ἰοῃρ δπὰ ᾿ἰηϑίγυσξινα δηποίδιοη, 1ἢ- 

πὶ Βοηα ἰδδγηοα μθγβοῃβ [61] υ8 (πὲ διακονέω, δ᾽ ρὨΪΠ66 ἴο ὈαΒβέ]α 
[Ὠτουρσῇ τΠ6 ἀυβί. Βαϊ {118 18 γα ῖθ 6 ἴο δι υπιο]οσίΖα ἔπη ἴο ἰῃίεδτ- 
ρτοῖ. ἴβμῃουά γϑίποῦ οοπ͵εδοίαγα {π8ϊ {Π|6 ατοαῖκ κόνις, πὸ τμ6 [οἷ. 
δ Θ6ΧΟῊ σέειυ, ἢΔα ἃ ἀου ]Ὲ 56η86, 8π4 ἀφῃοίδα ποῖ ΟὨΪΥ αμδέγ θυ 
διωίίο, ἐγοιιδίο, ὅς. ὁ 
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ἰοηὐθα 88 ἃ ΚΟΥ [0 118 τρις πα ὀγβίδηαίηρ' ἴῃ 4}} οἵδπιοτ 
Ὀΐδοα8 ; ἰο ψῃιοΐ. 1 οΔἢ ΟὨΪΥ ΤΈ76’ τὴν τοϑ 68. 

ὅ. ὃ σπείρων, [6 ΒΟΎΘΙ, 1. 6. ἃ ΒΟΥ͂ΘΓ. ἘΕῸΓ [ἢ6 8ἃΓ- 
(1ο6 185 βορὰ 1 ΔΘ βη! 06] γ, 85 [6 ΗΘΌ. [ΤΠ ἴῃ. 2. δδπι. 17, 
17. ὅο Ἰυ8ὲ δίξον, ἐπὶ τὴν πέτραν. [6 ΓΘ 18 ἃ 5 ΠΣ 
Ράββᾶσα ἴῃ [,0. ΟΥΓ. δρ. Εδρτγ. ΒΙ|0]. 7, 106. ἀλλ᾽ οἱ μὲν 
ἐοικέναι δοκοῦσι πέτραις, ἐς ἃς ὃ σπείρων μαίνεται, προσ- 
απόλλυς. τὴν σπόραν. ᾿ 

8. διὰ παραβολῆς. Ο {18 ρᾶΓΔ0]6, 8.86 ΤΊΠ6Γ 5 
ΓΟΙΠΊΔΓΚΒ. 310}1}8 σοτηράγίδοη, θθίψθθη [6 Ὠδίιγα 
οὗ θη δηά (ἢ βι{πδίϊοη οὗἁ νϑγίουβ ρ΄ ο68, ΟσΟὺΓΒ ἴῃ 
Η:ρροογαῖββ 46 6, ᾧ 84. δηαὰ Ῥαυβδη. Βωοί. 9, 421]. 

566 (αβδὰῦ. οἡ ΤΠΘορἢγ. (ἢ δγ. Ρ. 94. 
6. φυὲν. Α ψοτγὰ δρρτορτίαἰξα ἰο {8 φγοιοί, οὗ 

στα85, ὨΘγραρο ἀηὰ ρ]δηί8. 
7. συμφυεῖσαι. ΟΥ̓́ (8 νοτά, ΝΥ εἰϑίαίη γμῖνοϑ 
86 ν γ] ἜΧΔΠΊΡΪ68 ; 88 Ρ]]. ὦ, 174, 12. νἱ ψαμμὸς καὶ 
ἡ σπόρας αὐτῆς οὐσία συμφυεῖσα ἡνώθη. ϑαριτθηῖ. 18, 
18, ξυλὸν σκολιὸν καὶ ὀξοῖς συμπέφυκος. ὙΠροορῆῇ. 
ΗιϊΞι. ΡΙαιι. 9, 2. 

ἡ. αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. δὸ Ηἰἴρροοτς. (οἰ 6ἀ 
Ὀγ ο][:) ἀποσήπεται καὶ ἀποπνίγεται τὸ σπέρμα τῇ 
πλεονεξίη. ; 

9. τις εἴη ἡ παραβολὴ, ἰἴ. 6. ψ ας τσ θ6 (ἢ6 
τηθϑηΐϊηρ οὗὨ {{}1}5 ράγϑθ]θ. δο (θρββ, ἴῃ ἢ15 Τδθυΐδᾶ. 
διήγησαι ἡμῖν --- τί πότι ἔστιν ὃ μῦθος. 

11. σπόρος, ἐστιν Θεου. Τ Πδὺ ἀρ. οἰ ΄σομ)- ᾿ 
Ρᾶγαβ ΡΙυΐ. ἀ6 Ρυθγ. Εάμυο. ἐπὶ τῆς γεωργίας πρώτον 
μὲν ἀγαθὴν ὑπάρξαι δεῖ τὴν γῆν. 

ο΄ 14, ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου 
πορευομένοι συμπνίγονται. ἹἸΠορευομένοι 15 ΕἸ ΘΓ τεάμη- 
ἀδηΐ, οΥ τῆδυ, νι Ὑ οἰβίθιη, θ6 ἰηἰογργοίθα σγαάμ- 
αἰΐν, παι ῥγοςθ85 Οὗ ἐϊπιθ; ἃ8 ἴῃ 2 ϑδϊη, 8,1. ἈΕῚ 656- 
 ἤΠογΘ. [ἢ μεριμνών καὶ πλούτου καὶ ἡδονών, ἱ[Π6Γ 15 
δῃ λεπαϊα΄ϊδ, δῃὰ ἃ βοΐ οἵ ρίθοηῃδϑῃ, σι ψ Ὦ]Οἢ 
 εἰβίβιῃ σοπηρᾶγεβ 1) 6πηοβίῃ. τ ρὶϊ. τών κατὰ βίον 
ἡδονών ἀπολαύσεις. ΟΠ ]ΘΌΒΏΘΓ ΤΙΡΏΓΥ ἐχρίδίηβ, ΚΠ 6 
ΔΏΧΙΘΙ68 Δ σᾶγο85 Δρουΐ οΟὈἰδΙ Πρ 68! (ἢ, οὗ ἀνοϊαΐηρ 
ἈΝ τδΟΟΝ ΤΠ βοηϊιηθηξ 15 Ψν 6}} {Πυβίγαιοα Ὀγ {πὸ [0]- 
ον ηρ ραββαρο8. ΤΠθοοῦ. 1ἀ. 21. ἁ πενία μόχθοιο διδας- 
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καλία ---- αοὐδε γὰρ εὐδὲν ἀνδράσιν ἐργατίναισι κακαὶ παρέ- 
χοντι μέριμναι. κἀν ὀλίγον νύκτος τις ἐκιφαύσησι τὸν υπνον, 
(“1 οἣς 8πηδίοῃββ ἃ 80.) αἰφνίδιον θορυβεῦσιν ἐφιστά- 
μενοι μελεδώναι. ΕμπγΡ. Μαοά. δ99. μὴ μοι γένοιτο 
λυπρός εὐδαίμων βίος, μηδ᾽ ὄλβος, ὅστις τὴν ἑμὴν 
κνίϑοι φρένα, ἰδέ πιεὲ ποὲ ἤαυο δασὴ τἱοδεθ α5 πιαν δὲ 
αεοοπιραπῖεά ὃν ἰγομδίο ἀπά 'απαίείν. δῖα λύπρος 15 
ἴου πίκρος, ἀῃὰ {6 ψογάβ μηδ᾽ ὄλβος ὅστις τὴν ἐμὴν 
κνίϑοι φρένα, ἈΓ6 δα ἀρὰ Θπορείϊοαϊίψ. Ἡφτα «30, κνίϑοι 
18 ἴῸῚ λύποι, ἀπά 8δο Ἠδϑγοῆ. ἜΧρ]δ1}}5 κνίϑειν ὈῪ λυπεῖν. 

, 1. οὐ τελεσφοροῦσι. Α ψογα Δρρτορτγίδίβ ἰο ἔγι "8 
σοπληρ ἴο πηαίυτγ. Νυϊήθγοιιβ ΘΧϑΙΏ 0168 ἃ ῥγο- 
ἀυςοὰ ὈὉγ Κγρκο, ΕἸβηθν, ΤΥ εἰβίδιη, Κυθῦϑ, δῃά [,065- 
ΠΕΡ. ὅδ8 δὴ οχίγδοϊς ἤθη (θοροη. δογ. ἃρ. ὅἍἢ!. 
Ι,οχίοοη. 

156. ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ. ΜδΗΥ οτἴς8, ἃ8 
Ἐγαβῦγυ8, τοί,  οἰβίοίη δπά Ποβϑηῆμι. ἐγθαΐ {ΠΗ ϊ8 
ΡἤΓΆ56 88 ἃ βογί οὗ ρθοηδϑη) ἴοῦ ἃ μεαιῖ ἐγείν σοοά, 
Γοιηογϑα τοίη ον, Ἰησοηϑίδπου, δηα (ἢ6 ἀδϑίγα οὗ 
ΤΊΟἢ 68. Αἡ δχργοββίοη (84 γ8 Β6ΖἈ) ἀγαάννῃ δ: αὐνέϊδ 
Ῥαϊοβορίω. ἘρῚ 80 136 Οὔκ ἢᾶνα κάλὸς καὶ 
ἀγαθὸς, ““οπ τοῆο ἐς αὐογηθά εοἰέδ αἰΐ ἐἦο δἀναῃίαρθβ 
οἵ θοάγ, πιϊη4, ογίμπο,᾽ ὅτε. δηα Οτοιίυ οἴ68 Ατί- 
βίοι ο᾿5 Μαρῃ. Μοχϑίὶ. 2, 9. ἔστι μὲν οὖν οὐκ ακῶς Ἀεγό- 
μενον τοὔνομα ἐπὶ τών τελέως σπουδαίων ἡ καλοκάγα- 
βία. καλὰ τὰς ἀρετὰς, ἀγαθὰ ἀρχὴν, πλοῦτον, 
δόξαν, τιμὴν. ᾧ τ᾽ ἀγαθὰ πάντα ὄντα ἀγαθά ἐστιν, 
ὁ τοιοῦτος καλὸς καὶ ἀγαθὸς. Βυΐξ {{18 18 ΒΌΓΘΙΥ 6Χ- 
Ὀἰαϊηϊησς ΜΠ ἴοο ργοδαὶ βυθ.Πγ. Τα ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ 18 
(1 {Ὀ1ηΚ) α βορειίίαν' ῬῇγαΑ36, δη 18 Δ πη γ Ὁ ]ν γεηάἀδγοά 
ἴῃ Οὐ ΘΟ ΠΟΠ ΨΟΓΒΙΟΠ, ΟΥ̓ “8η Ποηοϑί δηα ροοα 
᾿οαγί,᾽" [Ὁ τῆν {πογοΐογα ΡῈ παηάἀογβϑίοοά ἴῃ {Π6 8686 
Μη ϊοῖ νου παίγα!Υ ΟσσυΓ [0 ΔΠΥ υΠ]Θγη6( γοδαθγ. 

1δ. καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. Ἐν. Τ΄ εὐἱέξ ραέξϊεηοθ, 
ἰο ψεῖςοῃ γοπάθεηρ Οδηρθ6}}, 1 ΓΘάβοη, οὈ]εοί8. 
Ηεα ἰΓβηβδίθβ, οομέϊημο το Ὀτίηρ ἰογ ἢ, θυ {Π15 15 ἴο0 
ΡΑΓΑΡἨγαδίῖς. ““ Ῥαίίθησα (58 γ8 6) ἴῃ {Π6 ΟΥΑΙ ΠΔΓΥ 
δοσορίδιίοη, 18 ἃ νἸΓί. 8 ΠΊΘΓΕΙΥ ρᾶβϑίνο, δἀηα σοηβίδίβ 
ἴῃ 58υβαγίπρ αν} ψἢ οαυδηϊπηγ. Ὑη6 Οτοεῖκ 
ὑπομονὴ ᾿Π0|168 πη σῇ τηοΓα ; δης, ἰπουμῇ {Π6 βθῆδ6 
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ΠΟΥ͂ τη ΠΟΠΘα 18 ηοἱ Θχο Δ64, 1 σόΠοΓΑ ΠΥ ἀθηοίθβ 
8 δοίῖνο 40} γ, ἰο ΨΙ1, ΠΟ ΒίΔΠΟΥ 1ἢῃ ΡΌΓΡοΟΒα δηά 
ΡῬτγϑοῖῖσθ. [0 σογγθβροη 8 Ἔσχδοῖὶν ἴο ψἢδί 18 ψ 1 18 
ο816ἀ ρογβανογδηςθ.᾿ [ῦγ. (δηρὈ6}} ἢ88 πηυοἷ ΠΊΟΓΘ 
ἴο [6 βᾶπ|6 ρΡΓΡΟΒΘ, η ΨΒΙΟἢ Π6 ΓΟΙΏΔΓΚΒ οὐ {Π6 086 οὗ 
ὑπομονὴ, Ἰὴ ΟΥ̓ΠΟΓ ράβ5βαρθβ οἱ δογιρίιγα, ἴον ψ]ο ἢ 1 
τηϑύ τοῖον [Π6 γεδάδγ ἰο (6 ψόσγκ 1661 1ἴ βθϑιηβ οϑσ- 
ἰαΐη {πα [ἢ 6 ψοτὰ ἀδῃποίεβ οομϑέαπου απαὰ Ῥουδουογαηοο. 
Τῇα ρῆγαβα ἐν ὑπομονῆ, τῆν Ὀ6 τθηάεογοα οοηϑδέαηέον"., 
50 Ἐοσπι. ῷ, 7. 1 Τῇ6588.1, 8. Ηδδγοῖι. ὑπομονὴ, καρ- 
Τέρια. . 

, 6. ὀυδεὶς λύχνον ἅψας.  εἰδίοϊη σΟΙΏΡΑΓΟΒ ὅθγν. 
οη {π6 ΖΈη. 6, 744. ἀἋ Ἰυςογηᾶ : 866 5] αιιὰ Γ6 ἰδοίᾷ 
ἐογΙ. 

18. βλέπετε οὖν π. α. Τῇ ραᾶββᾶρθ ἰ5 (ἢυς 
7υἀϊο!ου 5] Υ ραγαρ γαβοα Ὺ Ἐσύ} γπλι8. “ ΤΆΚΕ Περὰ 
{παῖ γοι δἰΐθηὰ ἰο ΠΥ ψοσγάβ: ἴὸγ (ΠΘῪ τητϑὲ Ὀ6 
᾿Ιδίιβηβά ἴο βιμαϊοιιβὶν δηά. ψ ἢ ΑἸ] ρθησ6, βίποθ {ΠΥ 
ΓΘ 5ΥΠΊΌΟ] σα] Δηα 800} 1π|6, Δ ΠοΓΒρΟΚΘΏ δἱ στδηἄοπι,. 
ΟΥ ὈΥ͂ σῃδπορ. 

18. δοκεῖ ἔχειν. Μαίι. δηιΐ Ματῖς, ᾶνα ὁ ἔχει. ΤῊΘ 
θαβί ογιε1ςβ {πογοίογα ἀργθο 1ἢ ἘΠ Κιηρ (Π8ὲῖ ἔἢογθ 18 
ἤδγα ἃ γριὰ πάδησυ οἵ δοκεῖν, ΘΧΔΙΏΡ]65 ΟΥὗἿἮἨ ψΠ]Οἢ ἅγα 
βσίνοη Ὀγ Κγρκο, Μυπίῃ, Κιυΐποοὶ, ἀπά οἴμοῖθ. Βιιΐ 
1η τηοϑί Οὗ {Π6 ραββαρθϑ ψ 0 ἢ ΓΠΘῪ οἰ6, Μ}16 ΠΊΔΥ, οἡ 
αἴοβα Ὄχδιηϊηδίϊοῃ, Πα 50Π16 ΠΟ Πρ ἴῃ δοκεῖν ; ἀηά 
Ι τὴ ᾿ποϊπρὰ ο {ππηκ, {π4| δὲ. Γυ Κα ποτα ἰηἰοηάοά 
ἴ0 ΘΧΡΓΘ88 βοιῃθί ]ηρ ἩΟΥΘ ἰδ 18 ἰουπά ἴῃ ϑι. 
Μεαιίῃον δηά δὲ. Μαῦκ; ἐπουρῇ 10 [ΓΒ ὈρΡΟΠ ἃ ἐ18- 
(ἰησἰοπ ρΡογἢ Δ Ρ8 ἴοο οἢηρα ἴον σοϊηπηόῃ ΔΡΡγ ἢ" ΘὨβΊ 0. 

᾿ς 10. συντυχεῖν αὐτῷ. Ε΄. Ν. σοτηδ δὲ ἢ. δὸ Χβη, 
Ογτ. 1, 4, 4. ὥστε καὶ ἐρυθραίνεσθαι ὁπότε συντυγχάνει 
τοῖς πρεσβυτέροις. Ἡετοάοί. 4. 1Φ. συντυχεῖν τε οἱ 
ἴοντι ἐπὶ κυϑίκου, καὶ ἐς λόγους ἀπίκεσθαι. ὍΟχλον, {Π6 
ται 6, 1{Π6 ργ 655; 8 δηοίθηῖϊ ψογά, ΘΧΒΡ]68 οὗ 
Ὑγἢ1ς}} ἃΓΘ Ργοάυοοά Όγ Βυϊκίογ τοῦ ρδηβογ. 

420. λεγόντων. δτα {Π|6Γ6 15 δη 61110515 οὗ τίνων. 
20. ἰδεῖν σε θέλοντες. ΤἼΘ δηἰοοράθης 15 ρὰΐ ἴον (Π6 

σοηβοημπρηίΐ, υἱάογ6 ἴον οοἰξοφιιδ : ΘΧΘΙΏΡΙ]65 οΥἨ ψΠΙσὶ 
ἃῖ6 Ῥτοάἀυςοα ὃγ - οἰ, γ᾽ ε(βίοίη, δὰ Κυρκβ. 850 
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ΤΗπογά. 4, 125, καὶ τὸν Περδίκκαν τὸ πρῶτον οὐκ 
αἰσθανόμενον, ας ἔγνω, ἠνάγκασαν πρὶν τὸν Βρασίδα 
ἰδεῖν’ ἄπωθεν γὰρ πολὺ ἀλλήλων ἐστρατοπεδεύοντο" προα- 
πελθεῖν, ψ ἤδτα {Π6 ΘΠ 48. ἜΧρίδιη8 ἰδεῖν Ὁ διαλεχ- 
θῆναι, ἀπ ς 4115 {Π15 ἸΔἸοηλ δὴ Αἰ ςβηη. δε ὨΚογ 
ἴηὴ ἰος. δ0 8180, Χϑη, Ουσγ. 4, 6, 2. εἶπεν, ὅτι Κῦρον 
πρῶτον βούλοιτο ἰδεῖν. 

Φῷ, ἀνήχθησαν. ϑΌΡΡΪΥ. ναῦν. ΤὨϊ5 15 ἃ δι 68] 
ἰογῆι, δηα βρῃιῆρβ ἴο ἰοοβα Ἷδῦ]68, ψεῖρσ ἀΠΟΠΟΓ, 
ΠΊΟΥΘ ἴο ϑεανψψασγή. ΕἸΧϑΙΏΡ]68 ΔΓΘ " Ὀν ἶδρμοὶ, 
νεἰδίοίη, Μαυηί, δηά οἴπεογβ. 6 ορροϑιίδ ἰθγπ ἴο 
(15 15, κατάγεσθαι. 

28, ἀφύπνωσε, οὈθαοτιμϊν!ί, ἔ6}} αϑίθορ. ΤὮ15, Ἰηἀ 666, 
15 ἃ βίρηϊδοδίοη οὗ [Π6 ψογαὰ γᾶγοῖυ, [ἢ ον σ, ὁσσυγΓΡ; 
10. {π6 ΟἸαὐϑῖσαὶ ψτιῖοσβ, αθιοηρ ΨΠΟΠπΊ, 1{ 18 υβϑοᾶ ἴῃ 
{6 88η88 γομ66 οἱέ οἵ σίξερ. ἈΡΚΙδηἀ τοραγά5 {815 
88 ἃ ΡΙΟΥΙΏΟΙ4118π|, (1. 6. ΔΗΠΟΟίβ8η),) δηά (ῃθη, (1π- 
ςοηβιβίθηγ,) σοη]θεΐατο8 ἐφύπνωσες. Βυΐ {Π6 Ψοτὰ 
οὐσσυΓβ ἰῃ {ἢ15 86η86, ἴῃ ΖΦυἀ. ὅ, 27. ἀπά 18 ποίϊςϑὰ 1 
(Π6 δηςοϊθηΐὶ (Ϊοβ865θ. Τῆι ἀφύπνω, οδεογηῖὶο. 

28. κατέβη λαίλαψ. Τῆαϊ καταβαίνω 15 το Ὁγ 
Ηοηγοῦ δηά οἰϊιοῦβ, ἐδ υεπίο, ἐοηιροσέαίο Ἱηῃρτυθηίο, 
1.88 θδθη γτοιῃαγκοὶ ὃν 1)6 Βἤοογ, Εδγ. ἴλᾶν. ρΡ. 60. 
Κιυϊΐϊποοὶ σοιῃραγοβ Μαίι}}. 7, 25. κατέβη ἡ βροχὴ. Βιιΐ 
{ΠπΠ6γθ, βροχὴ 5ἰρηϊῆς8, πΚ {6 Ηδὺ. ΘΝ, ἃ ἤδανυ 
δουκὶπρ ταῖῃ. ΓΉΘ [ὉΠ] ον Πρ ράββδζζο5 Μ1]1 ὃ6 Ἰουπὰ 
ΤΏΟΓΘ δρροβίίς, ΤΠυςγά. 2, 46. ἀνέμου κατιόντος, οἴ 
8606. Ρ]αΐ. ἀρ. δῖ. Τ68. Ῥαδιυϑδη. 11, 84, 8. κατί- 
οντὸς ἐτι τοῦ πνεύματος. [ΟἸ ΠΧ 1, 108. κατιόντος τοῦ 
ἀνέμους Αταὶ. ῬὨδρηομι. 241. βορέαο κατιόντος. 

28, συνεπληροῦντο᾽ 80 (Πδἰ ἐΐόν ννεγβ ἢ]]64, {6 5δλὲρ 
ννὰ8 ἢΠ16, ψ τ τ[16 ψάνοβ. ΤΙ 8 185 ἃ ρμοριείαν ΘΧΡΓΟΒ- 
8Ι0Ώ, 8 ΠΔΥ͂ 6 ΘΧΡΙΔΙΠΘα 88 ἃ σαἐαοἠο5ῖ5, [Γοαυθδηΐ ἴη 
{Π6 Ὀ68ῖ διιξῃογβ; ὈΥ ΨὨϊοῖ, ναὶ ΠρΡρΘἢ5 ἰο 5Ὺ2}8 18 
αἰτιθυϊοά ἴο (Π6 δαϊέογδ. Κυρκα οἰΐεβ ])ειηοβίῇ. ρΡ. 
866. πρατους γεμίξεσθαι τοὺς αἷς ἡμᾶς πλέοντας. ΝΟΓ 
νν 88 1 ἸΏΘΓΟΙν σοηῇηθα (ο δἠὲρα, θυΐ οχίθηαρα ἴο οἰ 6 Γ 
οὀ]θςοί8, ἃ58 ἌΡΡΕΝ: ἔοι ἔῃ Ὁ] ον ηρ᾽ Ρ45886068 οἰἰθα 
0γ Οτοίϊιβ, Κγρκθο, διά Κυϊηοοῖ. Ὑιγρ. “ Ψ941| ΡῥΓΟΧ- 
1118 ἀτάος [Π9ςαΐοροη. Γμυοσγά, 1,. 1. Ρ. φῶ. ᾿Αθηναῖοι 
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μὲν οὖν οὕτως ἐτειχίσθησαν, ὮΘΓΟ ἸΏδηγ ΜΟΝ. τϑδά 
᾿Αθηναὶ. Ρ]αΐ. Ρ. 820. ὁ παραπλεύσας τὴν Σύρτιν εἶτα 
ἀνατραπεὶς περὶ τὸν πόρθμον. 1 αςΐδη. ὑπεραντλούμενοι 

τῇ ἄλμῃ. 
24., ἐπιστάτα, ἐπιστάτα. “ΓὮ]8 ΓαρΘ.ΙΟΗ 18 ΘΙ ΡΠ 8.1- 

οδ], δηὰ ἀρϑιρηδίθθ (ἢ6 δηχίθίυ οὗ {8 ἀ18ς1Ρ|68. 
., Υρἰβ[6 1} ΔΡΕῪ σοιηρᾶγοβ Ονια, Α. Α. 2.91. Ι)ες!ἀϊῖ, 

αἰηιια οδάδηβ, Ῥαΐθγ, ο Ρϑίεγ, δυίδγογ, 14]. 
206. κατεπλεύσαν. ΤΠ18 Μψογά 18 ΟρροΒβθα ἰο ἀναπλεῖν. 
27. ἀνήρ τις ἐκ τῆς πολέως, ἃ ῬοΙβοη οὗ [Π6 ΟἸΓΥ, 1. 6. 

Οετροβα. 80 Μείίῃ. 27, δὅ7. ᾿ἰωσὴᾧφ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας. 
Μαίι. 94, 85. ἄνδρες τοῦ τόπου" Δ οἰβα ΠΟΓΟ ἢ (Π6 
ΟΙά «"ὰὐ Νεν Ταοβίδπιθηί. (δ εἰβ. βοβθηῃ, δῃηά 
Κυϊηοο].) 

20. πολλοῖς χρόνοις. (ἀὐτοίϊ8 δῃὰ Βοβεηϊη. 8 Κ6 
(15 ἴοσ πολλάκις. Βιυΐ, 848 1 νϑγ. 27. χὰ Πηὰ ἐκ χρόνων 
ἱκανῶν, 80 Ι,ΟΘΒη6Γ δηἀ Κηΐϊποαρὶ ἤθγα δα χρονοῖς [Ὸτ 
απηΐς, ἱπάδ α ρίωγίδιις ἀπηΐδ8, Δα ᾿Ἰπάθοα {18 Β686 18 
τραυθθηΐς ἴῃ (ῃ6 (ΟἸΔββίοδὶ υὙτίίθσθ. 1. ΟΘΒΠΘῚ ΟἰΐαΒ 
ϑιοά. 851ς. 44. Α. δΔηά δ οἰδίεδϊη οἰίθ8 ΡΙυϊ. ἀ6 Εάμς. 
14, 460. ἐν δεσμοτηρίῳ πολλοὺς κατεσάπη χρόνους. 1 δά ἃ 
Τηυοσγά. 1, 96. τούτων --- τοῖς χρόνοις οὐκ ἀκριβώς 
ἐπεμνήσθη. ΤῊ [Ὁ] ονηρ ογα συνηρπάκει 8ιἰρη1ῆ65 
αὐΥἱρμογαέ. Ἐοβθηῃ). ΓΟΙῸΓΒῚ ἴο {(Π6 σοηνυ δ᾽ οἢ 5 οὗ 
1Π6 ΘΡΙΪΘΡΒΥ ; θὰῖ ἄρσταα ψ ἢ Κυϊηοοῖ, ννῆο {ἢ 1} 5 
(δῖ, ἴτοτὰ [Π6 σοῃίοχί, 1 ἀρΡΡθδγβ ἴο ὕ6 Πογα υβρ64 οὗ 
1Π58Δ}1Υ. ᾿ 

20. διαῤῥήσσων τὰ δεσμὰ. ὅο 5. 2, 8. διαῤῥήξωμεν 
τοὺς δεσμοῦς. 80 4150 ])1οηγ8. ΗΔ]. 896. διαρῥήξαντες 
χαλίνους. 

81. εἰς τὴν ἄβυσσον, 851]. χώραν, 1. ὁ. {π6 Τατγίαγιι, 
οὗ 41} οὗ (6 ἀδιηοῃβ. ὅο 2 ἴεΐῖ, ὦ, Φ. Αρος. 20, 1. 
566 δ}. 16χ. 80 «30 Ευσρ. ΡΙιοοη. Ταρτάρου ἀβύς- 
σου χάσματα. ὅ66 Ηδιηπηοηα δηά Οατοίίι8, ἃρ. ΕἸ5ΙοΥ, 
ἀπ ἀαηρδε 8 1)ιββογί, 6. Ὁ. Ζ. ᾧ. 14. 

88. ἀπεπνίγη. ΤΠ6 νοῦ ἀποπνίγεσθαι, ΟσΟυΓ8 6]86- 
ΜΠ] 6 4150, ᾽ν {Π6 86η88 οἵ ἀγονηϊηρ, οὐ βιιῆοσδίίοῃ ἴῃ 
νϑίοσ ; οὔ ψῃϊοῇ, Βαρἢφὶ ργοάιϊις68 Θχδιηρ|68. 

80. πόλιν. ΜΙςο 4618 σοη]δοίυταβ Δέκαπολιν, δηά 
Β0ΠῚ6 δῖα πόλιν [0Γ χώραν, οἡ {πΠ6 δυϊμοιῖν οἵ Η68γ- 
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οἰἶυ8. Βυΐ ἴΠογα 18 ΠΟ οσοσδβίοη 10 αἰΐου εἰπὸν {πὸ 
σοηληοη τοδάήϊηρσ, οὐ {86 υβ04] ἸηςεΓργοίδίίοη. ἘΕῸΓ 
(88 Κυΐηοαὶ Οὔβογνοϑ) πόλις͵ 85, ἰὴ (ἢ6. Νὰνν Τοϑία- 
πηρηΐ, οἴϊθη 166 οὗ ἐοιυηδ, Δηα ὄνϑη υἱέέα σ 68 Σ ἩΘΙΓΠΟΥ 
18 {Π6γ6 Δὴγ ἀἰβογαράπου θούσθθη [6 ἀπ Μαικ. 

40. ἀπεδέξατο α. ο. ο. ““ τοσεϊνοα ἢϊὴ Ἰογ Π γ.᾽ δὸ 
Αςίϑ 1ὅ, 4. 24 Μᾶοο. 8,9. 4, 922. ὅδε δο}}[}, [,6χ. 

42, ἀπέθνησκεν, ““τ͵ὰϑ5 ἀγ1ηρ, ψγἃ8 ὩΘᾺΓ τηἴο ἀοδί ἢ. 
ϑ8ες. Μαῖκ]. ου Μαχ. Τἴγτσ. 1. 480. 

.. 4,8, οὖσα ἐν ῥύσει αἵματοορ. Α 5:{1|Γ σΟὨΒΕΡΙ ΟΊ Οη 
18 οἰδα ὈῪ ἀπρυλοι (αΡ. 7 11.) ἔτγοπι ῬοΪυ Ὁ. 1,. 2. (. 4. 

τριος ἐν διαβολαῖς ὧν. 

45. καὶ εἶπεν ὃ Ἰησοῦς" Τις ὁ ἀψάμενός μου ; “ ἠοὶ {Π|4| 
6 ψὰ9 ἱσπογαπὲ 0 ἢδα τουσῇροα [ιΐπη, 88 γ8 ΕΡΙΡμα- 
ῃἶ18, Αηοσογαῖ. ᾧ 88. (εἰ[οἀ ΒΥ ΒμΙΚΙ6γ,) θὲ {πΠ4ΐ 6 
τηὶσπε ποῖ Ὀ6 πη 56  {Π6 ἀϊνυϊροεν ΟὐἐΠ6 πλῖγας]θ, δηά 
{παῖ ([Π6 ννοπδη, ποϑαυηρ (Π6 ηιρϑίίοη, ἀπά ἀγαν!ηρ 
ὯΘΔΓ, ΤῊ] ρ}} το βε ν (86 βίηρυϊαν Ὀοηθῆϊς 85ῃ6 δά σο- 
ςσοἰναά, δηα (ἢδί, 1 σοῃϑο]υθηςο οὗ ΠοῚ ἀθοϊαγαί!οη, 
δὴ πρὶν ργθβοηΕν ἤδᾶγ ἰγοπὶ [18 1105. {Πῶ| ον (8 11} 
μα βανοα Π6Γ; δηά {ῃδί, Ὀγ {Π18 πηθδη8, Οἵ Π6Γ5 τισί 
6 οχεϊίοα ἴο σομηδ 8ηα ὃ6 ᾿ιρα]δα οὔ ἢ 61 ἀΙΒογ 6 Γ8." 

40. μὴ σκύλλε τὸν διδάσκαλον. 11 ψοιυά αν θΕ θη 
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ἴλογα οἷορδης Οσθεκ. 1 ἰτ παά θεεὴ μὴ πράγματα τῷ 
διδασκάλῳ παρέχε. δο Τ ΠΘορἢγ. οἷ. ἘΠῚ. 1ὅ. πράγ- 

᾿ ματα μοὶ μὴ “1 π 66 ἴἢ6 Οοιρπδῃίαίοτθ.Ό. ἘΠ6 
Δ ΟΓΩ σκύλλειν ΡὈΓΟΡΘΙΙΥ ΠΕΡ πΕξ υοἰέονο, υοἰξίοαγε; 
τίλλειν, ἐο ρἱποῖ, πῖρ, δπαξοἦ, αὐ, ἀαρσρίο, διὰ 18 ὑβοά 
ἸΩΘΙΔΡΒΟΓΙΟΆΠΥ 85 ΟἿἹΓ ΦΟΡΎΨ, 1. 6. ἴο ἢδΓα88. 8.66 
Ὑ εἴβ. δα Κυίη. οη Μαίί. 9, 86. Τδπηερ. Εἴγπι. δηά 
ΒΙοιηῖ, οὰ 2 βοἢ. Ῥογβ. δ, 88. 

δῶ. ἐκόπτοντο αὐτήν. ᾿Εκόπταντο 15 ἢ5Γ6 [ἢ {16 τιϊά- 
416, ἢοΐ {Π6 ραϑϑίνε νοῖίςθ. “ΓΒ νοσὺ κόπτεσθαι βίρηϊ- 
"68 ἐο δεαξ, εἰγῖκο οηεδοῖ, δῃ ἃ θσαυβα {Πδΐ 18 1ῃ6 υδιια] 
δΔοσομῃρδηϊηηθηΐ οὗ οχίγειβ ργοί, ἐο δειραϊί, σγίευο 
ῶν ἀῆν οπϑρ.' 866 Οείογ, ἀθ [μοΐὰ Ηθρτ. 6, 16, ρ. 
19: [τ δθψοῦβ (ο {πΠ6 ΕΘΡΓ. ἼΔΟ, ν Π]Οἢ 18 [ΟΠ] οννοά 
ὈΥ “2, 30Υ, οὐ 2», οὐδ7,, ἀῃᾶὶ [88 ϑοπαρίϊλθϑ ἴῃ [ῃ6 ϑθρί. 
τ ἢ6Γγ6)», ἰκ ἃ ἀβροῃοηΐ, δ᾽ ΡΥ δὴ δοοιιϑαῖϊνε. 

6βηο6 δ δβίοῃ 15 οί δι Πθα μὴ ΒΌΡΡροβίῃηρ; 83ῃ οἱἱρ- 
518 οὗ διὰ. ᾿ 
πο ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς... δδε. (ὐτοίτ5. ἃρ. 

ὅθ᾽ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονόφ. "ΓὮ 5 
ἘΠ ΑΘ ἐμ ἄἀοδβ ἢοΐ ΔΡρΙγ ἰο Αἱ] ἃρϑβ, θῃ: ΟΠγ (0 {δαΐ 
ΡΑι σους 6 ἤθη Ἡογοί ψ 88 ἱγϊῃρ τὴ 1 {0 (ΔΚ 
ΔΔΥ ΟἿ γΙ808 6. Ἐὸν ἱπουβὴ οὐν 1 οτᾷ ν᾽.88 ἢοΐ 80 
"Ἰσπογαιί οὗἉ {πϊηρ8, 88 [0 βι Ἔ ἢΒ ἤγηλη 688 δηα ςοῦ- 
᾿δἰδΏοσν 0 ὃὈ6 ονοτοοιῃθ Ὀγ τὰς ἀδδῖγο οὗ ΠΡ ; γοῖ ἢδ 
Ὡῃρα το ἢπὶ5) [159 δ᾽ οιίθὰ σάῦϑοσ, δῃάὰ ἰ(ῃϑιθίογθ 
δνοϊ!θ4 1ῃ6 βῆδτρδ ἰδ ἴο ἀεϑίγου ἢ Ὠδίαγϑ 16 δῷ- 
Ροϊπίθα {{ππ||6. (δίσιρεὶ. ἂρ Κοβοἢθι) 

(ΗΑΡ. ΙΧ. 

ΨΕκβε 1. ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν. 80 
ΡΙαυϊ..1. 478. Α. (εἰρὰ ΟΥ γγει8.) Μιθριδάτῃ συμμᾳ-. 
᾿χίαν διδόντι καὶ δύναμιν ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς. ; - Ἐπ 

8. μήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. 6 εν ΠΡΌΔΙΪΥ 
ψαγΘ ἐνερ. τιθηίβ. ΤΏ: ουΐον ρῃ6 045. {8 ἐαξ ἡ, 
οὐ νη οι 88 (Πρ χιιφίέ, 1. 6.. 1Π6: θογάθ:8,. ΒΚΊγίΉ, οΥ 
ἔτίηρθθ βεννϑὰ οὐ ἰῇ ἑαῤῥέᾳ: Δ Ὦ15. ψβ8'΄ παχεῖ ΒῪ 
(Ὠφια αἶβο 186. κρέδομ οὗ τηγεδα, [ἢ κολόβιαν" ἴον Ἐρι- 

ΨΟΙ. ". - Υ 
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Ρἰδηΐι5, ||. 1. ο. 16. ἀοβογθθ8 {Π6 κολόβιον, οΥ ἀαἰπιά- 
ἐΐο, 8. όνθῃ ἴῃ Μὴ} Ὀογ ΓΒ Οὐ ρυγρΙΘ, ἱ. 6. ψ ἢ (ἢ 8 
κσί. Τα ὑπάογ ραγπιθηί νγ65 4 Κἰηά σῇ τυπὶς ΟΥ̓ 
ψοοΐ!οη, παπηθά (Π6 σἤά]|οΚ. Ηἰἴογοβ. ὅς ἤαν. [0]. 1δ, 
4. ΒΑῦΌΥ]. δομδῦ. ἴο!. 190,1. (ὐοιηραγίηρ (ἢ6 ἰοχὶ 
ψῖτ [ἢ 6 88Π16 Θχργαϑβίοη ἴη [ἀκ 8,11. “Ης {Πα 
ἰδίῃ τὸ Τσοδίβ, [οἴ ἢΐπ ρσῖνα οἢδ," ὅσ. [{ ΠΔΥ 566) 
ῬτγοῦΔ]6 {π4τ (ἢ6 “ἰνο σοδίβ" δγὰ ἴἢ6 ᾿σ δ! ςΚ δηά 
6 14ἢ ψόΟΓη δῖ οῇοο ; δηά {πδῖ {Π 6 ροοσγοῦ γῇ 8 ἴῃ 
{π6 ποῖ οἸϊπιδίο οἵ 4854 ννεγο νοπὶ ἴο ΡῸ οσσδϑβίοη- ᾿ 
ΔΙ᾿γ ἴῃ 6 ἜπΆΠ οΚ δἰίοπθ. Ηδθησα {Π6 Βαριῖϑὲ ἀο068 
ποῖ βογυρίδ ἴο 6π]οΐη πὶ γῆο νοαγοῖ ἢ Ὀοϊὴ ἴο ρῖνα 
ἢ]15 (ἢ ἢ το ἴΠ6 ροογ. (Ἰἀρμείοοί.) 

7. διηπόρει, ᾿ιδ5᾽ἐἰδίοά. οἰδίοίη {Π10Κ8 ἐἰπαὶ {Π6 
δὲ βερδσθ ἢ48 8Πη ἰηΐδηβινα ἔογςςθ, 4. ἦ. “" ἢ6 ψ)88 ὑέ- 
ἐογΐψ ἴῃ ἄουῦι ψἢδί ἴο {ΠῚΠΚ οὗὨ «6811 ;᾿" Ποαατιάρα 
σοηϑιάογ [6 ννογὰ 85 Ἔα ργοββίηρ ἃ τπηϊχίιγο οὗ ἀουδί 
δηΐ ἔραδγ. 

8. Ἠλίας ἐφάνη, 1. 6. ἦλθε, νοπ!ί. ΤὨΪ8 15 ηοΐ δῃ 
πη αὶ 5: ση! Πςοδῦοη ὄνθῃ ἰῇ {π6 (ἸΔββῖσαὶ ΨγΓΙΟΓΒ. 
ΤΏ τῃ6 ϑοῇο)ϊα8ὲ οἡ Τοοοσγυβ, Φάνεις, 1. 6. ἐλθὼν: 
ΡΙ]αῖο, ἴῃ Ργοίδαρογᾷ, δἱ {Π6 δορί πηίηγ, Πόθεν δὲ Σω- 
κράτης Φφαίνη; 80 81[80 ἰηῃ 4 Μδςος. 7, 22. οὐκ οἶδ᾽ ὅπως 
εἰς τὴν ἐμὴν ἐφάνητε κοιλίαν. (Ηδιηπιοηά.) δὸ 850 
Χεϑη. Μβῃ. 42,8,1. ὙΠογα νν88 (8αγ8 Ποβοημ 67) 
δῖ τηδὲ {{π|6 8η ορίηΐοη, {πὶ Ὀοίογο {86 σοιηΐηρ οὗ 
[6 Μεβϑίδῃ, οπς οὗ [6 δηςσϊθηΐ ργορἢδίβ ϑῆοιυ !α γὸ- 
αγ (ὁ 6. Τίιογ ἐπουρῶΐ, Ἐπογοίοσγο, δὲ «6518 
νγ88 ΟΠ6 οὗ [ἢ086 Ῥγορἤθίβ, ψἤοβο οἰῆςα ἰΐ νν88 (ο 8η- 
πουΠοα {{|᾿| δάἄνρηϊ οἵ [6 Μαοββιδὴ 88 ἤδδγ δὶ ἢδῃά. 
70 {ἢ]8 Ορ᾿ΙΠΙοἢ ἃ ΡΓΟΡΉΘΟΥ γαϑροοίηρ (πΠπ6 οἴδον ΕἾ}185, 
ψῆο ψγ͵ἃ8 ἴο ἀρρθᾶγ, δὰ σίνθῃ οσσϑβίοη, ψηϊοῇ ΠΟΥ 
80 ἱπίογργείθα 88 ἴο Βιρροβ6 {παῖ πού ΟἿΪΥ δποίϊογ 
Εἰασ, Ὀὰῖ 4180 δηοίπον φγορἠδί, ψου]ὰ σοπηδ; ἰῃβο- 
τῶυςἢ {Πα {πΠ6 αἰἰοηιίοη οὗ {ἰπῈ σἢοΪ]Ὲ πϑίίοη 88 
ἤχοά οη {παῖ 50] 6εί. 

14. ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν. ΤῊ νογὰ κλίνειν, Δῃά 118 
᾿ΟΙΠΡΟ 48, ἀποκλίνειν Δ ἐγκλίνειν, τὸ υ8664 οὗ της 
ἱηοϊιηδιίοη, οὐ ἀθοϊηβδίίοη, οἵ {πΠ6 βυη ἴο {π6 ΠοτΓίΖοῃ, 
ἱ. 6. νοι νη. δὸ ἴκὸ 924, 40. κέκλικε ἡ ἡμέρα. Ἠε- 
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τοὐοί. 4, 181. ἀποκλινομένῃο δὲ τῆς ἡμέρας. Φυὰ. 10,11. 
ἢ ἡμέρα κεκλικυία. ΤὭΘΓΘ 15, Πότσονοσ, ἰπουσῇΐ ἰο Ὀ6 
"ἢ 6}1105|5 οὗ εἰς ἑσπέραν, οἵ εἰς δείλην, ψ ὨΙΟΝ 15 5 
Ρ οὰ ἴῃ Ατγίδη. Εχ. ΑἸοχ. 8, 4. ἐγκλίναντος δὲ τοῦ ἡλίου 
εἰς ἑσπέραν: Δηὰ Δυά. 19, 9. κεκλίκεν καὶ ἡμέρα εἰς ἑσπέ- 
αν. 866 ψΔΙοΚη. οἡ Ἡετγοάοί. 4, 181. (ΝΥ εἴ8. δῃὰ 

ἵΚιώηὴ δο {6 [1,αἰἰη ἐποέϊπαῦ 6 15 ιι8ο, Ὀοἢ νι ἢ 
δηά νἱϊῆουῦ δὴ 6110 518. 

12, καταλύσωσι. Καταλῦσαι (βϑΑγ5 Ηδιηπηοη4) ρῥτο- 
ΡοΥΪγ βιρηϊθ8 διη οΠρ ΤΆΔΓΙΠΟΓΒ καταιρεῖν ἀπὸ πελάγους 
εἰς τὸν λιμένα, Δηὰ ἔτοπι [ἤδηςα 10 18 ΔρρΙ δα ἰο ἴγα- 
ν 6 γ8 {(Ππᾶὶ Ὀοίαϊα {ποηλβοῖνοβ ἴο {Π61Γ ἸΏΠ, ψὨΙΟἢ 15 
{ποτγοΐογο οἰ ]θα κατάλυμα, Ὀδοαυδ6 1π6 τηδη δηὰ {Π6 
δοαϑί ἴδ γα ἰαγοα ον ἢ 15 ἰδάϊηρ, δῃά 50 1ὕ 185 ρ66- 
ταν ἐο γον οβὴ οὐδβο "ἡ Βαΐ (818 ΟΡ! ΟΩ 15 γοίαϊοά 
ν [6 (Ιοεο Ἐ, ψῆο ν86}} σοι κβ οὐ {π6 υδ6 οὗ ἃ 
ἐπογομσ ἢ αοφμαϊπέαποο ᾿ τ [6 Ὀ68ὲ Οὐθοκ δυίμουβ, 
Δηαιποροητυ8ο ἢ ἰαπρταρθ,  ᾿ηἰογργοιησ θα Νὸν 
“Γοβίδιηθηΐ, δηα {μδὲ [ἢ6 Κηομν]εάρσε οὗ Οτεοκ ἀγαννῃ 
ἔτοιῃ {86 δουρίιγοβ {Πθιηλβοῖνοβ, ἀπ βοηθ δοσαβίηΐ- 
τἱτἢ 1Π6 Ἑαῖποιβ, σΠΙΘΗ͂Υ το ἴον 1π6 5ἴιυαν οὗ αἰν!]- 
ἰϊγ, ἢ ΤσΟαΒ ΟΠ ΠΥ σοηβυϊ ηρ' (ἢ6 ἸΘΧΙσΟΩ5 8ηα 
αταπηιρδγίδηϑ, 15 ηοΐ 8 ΠΟ|]Θηΐ. 

12 εὕρωσιν ἐπισιτισμόν, “Ὁτον!άδ ἰοοά, οἵ οδίδίη 
[οοἀ," Πα ψογὰ ἐπισιτισμὸς ρῥτΟΡΕΟΥΪΥ βρη 65 α »γῸ- 
τἱδιοηλης, ἴτοτῃ ἐπισιτίξω, ᾿ς ἢ 15 ΟΠΙΘἣν υβοα ἴῃ ἃ 
ΤῊ ΠἀγῪ 86η86. 866 Κυρῖκο, ΝΥ εἰβίρίη, δηά Μη}. 

18. οὐκ εἰσὶν----εἰ μήτι π. Μοβὲ τϑορηΐ ογιἰς8 δορί 
1πΠ6 πιοάς οἵ Ιηἰογργοίδιεοη ργοροβοὰ ὃὉν Ηοιηθοῦ 
δηα Κγρίο, ψῇο δα εἰ μήτι ῸΓ πεπιφμδά, ἀρὰ ἘΠῊΝ 
(ῃδί εἰ ετο 18. Δ [ηἰοτγορδίίοη, ΑΡΙ. μι ψνοηάδὺ 
᾿δηά ἱπάϊχηδίίοη. Τἢι8 {Π6 ΓΟ] ηρ νογα8, εἰς πάν»- 
τὰ τὸν λαὸν τοῦφον, 11 δ6 οἰῃρμδίϊοαὶ, Τρ ϑαγ]οῦ 
ΟοπηπιόηίδίοΓϑβ, 88 ΒοΖα, Οτοί!5, ΡΙβοδίοσγ, δηά ον 
τοραγὶ [ῃ6 β86θηΐθησθ 848 ἢ ρὮΐν δἰ Πρι]ςα], δηά ἴο δ6 
(ἢ σοῃῃρ!οοα : “ Κα ἴανα ὑὈυΐ ἤνο ἰοανθ8 δῃηά ἔψο᾽ 
Ἔβῆε5, (44 σδημοί {πογοίογα ρῖνο ἐῃθιὴ ἴο θδϑΐ,) πρ- 
ἴο59 ψὸ βῃουϊά," ἕο. Τῆυβ (Π6 τὶ ψΨ}}} πᾶν τυῆδί 

π ρα ΠΥ ποία οἡ ἵμικε 4, 7. 

Υ ὁ 
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Ηοομρανεθη 68}}8 ἴῃ νὶ8β στοχαστικὴ, ἴῃ 6 σοπ]θοξυγαῖ 
ἔοτςο, {Κα εἰ μὴ ποῦ, εἰ γὰρ ἄρα, ἀῃὰ 15 ποῖ 1} τεηἀογοά 
ὈΥ (αβϑαυῦοη ἠογέαδδε : ἀῃιὰ 80 [6 δυγίας ἰγδηβίδῖοῦ 
ϑθϑίηϑ ἴὸ ἢαᾶνθ βκθὴ (6 νογάϑ, ΠΙσἤβοσνοσ οὗ 
(ἢ86 1 ἐγρτγεοίδιοηβ ὕὉ6 δΔἀορίοα, 1 566 ΠΟ γϑᾶϑοη ἴο 
ΒΌρΡοββ, ψὶῃ (απιεγαγῖι8, ΗἨοιθογρ, 8ηἃ ϑομημαῖ, 
{παῖ Πθγὸ 18 ἤθ ΓΘ ΔΏΥ 'σοηΥ. ὅ66 {π6 ποῖ οἡ Μαίιῃ. 
6,87. Μαῖον γοϑίδγβ ἰο Μεαί}). τσ. ὅσδηι. ὁ 617. ς. 

- 16. εὐλόγησεν αὐτοὺς, ὈΪ]6886 4 [ἢ 6, ἴ. 6, {πὰ Ἰοᾶν68 
δηΐ ἤβῃθβ. Αὐτοὺς 18 Ραΐ ἴον ἐπ᾽ αὐτοὺς, ργοπουπηοοά 
ἃ ὈΪοβδίηρ ονογ ἰπθηλ. ΕῸΓ 1ξ ψγὰ8 συδίομηΥ ΜΠ (Π6 
Ἡφρτγονβ, δ Ἔν γῪ πιϑαΐὶ, (0 ᾿γαν  ΟΙ 5}Υ Ῥγοηοῦηςθ ἃ 
γάνοσ, ψ ῖ ἢ σοπηηθποοα ψ 10} (6 ψογάβ, “ δέοϑεοά 
Ἢ Οοα," ἰῃ18 ῥτγαϊβίπρ αοῇ, δηὰ σγοϊυγηϊηρ {Π80Κ8 
ἔον ἴῃ6 ἴὈοα δηὰ ἀγίῃκ. Ἡδηςα 1ἰ οδηθ ἴο Ρ 888, 

. {δὰ ὙΏ, δῃά 118 σογγοϑροηάθηξς ψογὰ εὐλογεῖν, ΕΓ 
ἐγδηϑέοσγγοα ἰο {ἢ ἔοοά 1[86]{: 80 {πδΐ, ν ἢ ἴΠ6 δοσιι!- 
βδίϊνα οἵ (πε ἐἰϊηρ, 1{ ἀδηοίοα εὐχαριστεῖν, ἐο τεΐμγη 
ἐμπαηΐδ [Ὁ᾽, 88 Ὦθγθ, δηά ἴἢ 1 ὅδιη. 1, 18. 1 (οσ. 10, 
Ι6. (Κυη.) 

ΦΩ, δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, 1. δ. Τὴ8 ἴῃ ΤῺΥ ἢππΊδη 
Ὠδίυγα ; ηοΐ τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ. (ΜατγκἰΔηά.) 
928. καθ ἡμέραν. ἴὰ Πᾶ8 Ὀδοη ἀοιθίοα ψ ΒΟ ΠΟΥ 
(Π686 ψογά8 86 ἴο θ6 δάἀορίοα οΓ το]εοϊδα. [{18 πον 

Ἔ ΘΏΘΓΔΙΥ δαπιίεα {πὲ {ΠΟῪ ΔΓ ἴο 06 τείδπθά. ὅ3566 
᾿Οδηρθ6}}. 1 δβϑοηΐ ἴο (τ βυδοῦ δπὰ υϊηοοὶ, το 
ὉΠ]ηΚ (παῇ ΠΟΥ ψοῦ Ἔχρυηροά Ὀγ {Π}6 ρ,͵ΙΔΙΓΊΔΙΓΙΔΏΉΒ, 
ΤΊΘΓΟΙΥ Ῥασδυβ6 {ΠΟΥ δγὸ ποῖ ἐοιπά ἴῃ ἰἢ6 Ράᾶγβ}16] 
Ρϑ38Άρ69. 

25. τί γὰρ αἰφελεῖται -- ἀπολέσας. ὟΝ εἰδίο!η σοιη- 
Ρϑγθβ Τπϑοη. Ργορυπηι. 8. οἱ τῶν μειϑόνων πολλάκις ὄρε- 
γόμενοι, καὶ ἑαυτοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσιν ἀπολλύουσι. 
Ιβϑοὺβ ἀς Αρηϊ θα. ἅπαντα γὰρ καὶ τὴν τρίηρη καὶ 
αὐτὸν κατὰ τὸν πόλεμον ἀπώλεσα. 

48. ΜϑηΥ ἴιανα βίυ πη ]οα αἱ {π6 αρραγεπέΐν υὐ- 
᾿στδιητηδιςα! ρἤΓαβα ἐγένετο----ἡμέραι ὀκτὼ, ΜΙ ὮΘΓΘ ΒΟΠῚΘ 
βυθαιια ἦσαν ἴον ὀκτὼ: οἴποιβ ψουϊὰ γρϑά ἐγένοντο. 
Βυΐ ποΐ οὔἱγ ἴ[π6 Ηθῦτονν ᾿υγ (6 γϑ Ἰοἱἢ νΓῸ5 βἰρΊ ΕΓ 
ἴο ΠΟῸΠΒ ρῥίυγαὶ, θοῖ᾽ τηϑβου!ὴθ δηὰ ἔδιϊηηθ (88 
ἴῃ ἔχ. 7, 25. δπὰ δι. 19, 10.), νυῖ αἷϑο {Π6 ατοοῖκς 
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ΟΙΙαβϑῖςαὶ Ὑτίϊοσβ τηᾶκα νογῦβ βἰηριἝα {0110 ΠΟῸΠΒ 
Ρΐυγαὶ, οί πηᾶδοῦ] 6 Δη4 [δι 16. ὅδ66 ΒΊΒΟ ΠΟΥ Β 
Αῃηποί. οἡ 6] ογ, ἀπά Μϑειἢ. ασγ. ατγϑη. 

81. ἔλεγον τὴν ἔξοδον. Ματῖοιι5 πᾶνε Ὀ66η ἐΠ6 ορί- 
ΠΙΟΩ5 οὗ (οιηπηρηίδίοΓβ Οἱ (ἢ 6 856Π86 ἴο ὃ6 δἰἰγιδυϊοά 
ἴἰο ἔξοδον. Ῥιβοδίογ, Μομῃμίδηιιθ, Β6Ζᾶ, (Δι ΘΓΆΓΊ 8, 
ΙἸσμῃιίοοί, δηὰ 1,εἰρσίι, ἰάΚο 1 ἔὸγ δὴ 8] .810η ἴο {6 
ἔξοδος, οὐ ἀοραγίυγε οΟΥἁὨ (ἢ6 β8γδθ 1168 ἔγτοπη Ἐρυρῖ. 
Οἰδοῖβ, 85 1.. Βγυρ. Ηαδιητηοηά, (Ἰδγίουϑ, Βοϊέθη, ἅς. 
υπἀογβίδπα (ἢ οαροαϊέϊοη Μοῦ ΟὨἢγῖϑὲ υηάογίοοκ 

. ρϑϊηβί Φογαβϑαίθση. Βαυΐ, ποι ϑιδηήϊηρ {παῖ {818 
ΒΙρ, Ποδ]Ο 15 Β᾽ΓΟΏΡῚΥ Βαρρογίεα, Ὀοϊἢ Ὀγ (ἸΔββίςαδὶ, 
Ηρρτον, ἀπά Ηδ]θηϊβεῖς. δου {1685, γεῖ ΒΌΓΟΙΥ 11 
σου ὰ ἤογο ργσάμυςα ἃ νΘΓῪ Πδγβῇ 86η86. Β651468 (48 
ΟἸβαγῖιι8 οὔβογνθ8) [ἰἰ 18 ἐν Ἱερουσαλήμ, ποῖ εἰς Ἱερου- 
σαλήμ. 1 ({Πογροίογα ΘηΓ ΓΟ ὶν 488θῃϊ το Ο,Ἷτοί!8, βι»- 
σδίον, ο" , δοῃ]δυβηον, οβοημ! ον, δῃᾷ Κιιποοῖ, 
ψ}0 ἴΔΚ6 ἰξ, ΌῪΥ ἃ νϑγῪ σοιῃηοη δμρἠοηιέσηι, ἴον ἀεαέῆ. 
ΤῊ! 56 οὔ [Π6 ψοσὰ 15 ἱγεαιιθηΐ τη (ἢ 6 δογρίαγοβ, δηᾷ 
Αἶ8ο ἴῃ Ψοβθρῆμϑ δῃὰ Ῥῃ1]ο, δπὰ 185 αυϊα ἀὔγθθδῦ]α ία 
{π6 σοπίεχί. 866 ἴῃ6 δχδῃρίοβ ἰῃ ΕἾβηοσ δηᾷ Ὗρί- 
βίοίῃ. δὸ (Π6 1,Α[ἢ οσίέμδ. ]Ἰηάεεά, ἔδν. Ἰδηρσυάροβ 
86 ψιουΐ {8 τηοίδρογ, νυν] οἢ, 885 (γοί8 οὔ- 
ΒΟΓΨΝΕΒ, ΠΔΥ 6 σοηδίἀοτθα 8ἃ58 διποηρϑὲ {Π6 841}|81 008 
ψΒΙΟἢ ἤᾶνο ρῥγοϑογνοα (ἢδὲ πιοϑὲ δηςϊθηΐ (γα! οη, οὗ 
1Π6 ἐνιπιογίαζίἐν 90, ἐδ6 δομί. Ἐογ ἴῃ 6 νῇο]ο οὗ 188 
Α888σ6, 1 τηυϑῦ ταί [Π6 τοδάδθγ ἰο ἐπθ Ἰοηρ δηά 

ἸΒΒΟΣΣ 1Ππϑιταςοη5 οὗ Κυρκο, ψιἢ ψ μοπι, ΠΟΥ ΘνΟΣ, 
Ι σδηποῖ ἄρτθθ, ψὭρη ἢ ἴδκοβ 10 1 ἃ ΨΙΟΘΙῚ Β6ΠΒ6, 
ΠδιΊΘΪν, 6 411 μαι βῃου!ὰ Β68}} (γέ αέ  ϑγυιβα θη, 
δηά ευὐλομέ ἴῃ 6 ον, ἰπουρἧ 81}}} 1 118 ν] οἰ γ. 

38. μὴ εἰδως ὃ λέγει, ποῖ Κπονϊηρ ψ δὲ 6 5814. 
Μαῖκ δἀά58 (ςἢ. 9, θ.) ἦσαν γὰρ ἔκφοβοι. Ἐὸοτ ῬείοΓ, 
βείηρ βίσιιοκ τι δβιοηβῃπηθηΐ δί (Π6 γαάϊδηοο δηά 
ἀαΖζιίηρ Ὀσρη685 οὗ ψ δὶ 6 Πδά βθϑῆ, ἰοϑί, [ῸΓγ 8 
{ἰπ|6, 4} ρονοσ οὗ ἐπουρῇῃξ ΟΥ βϑρθβεοῆ. δὸ Θυϊηιϊ- 
Ἰαη, 8, 8. Ερο 1Π|ὁ8 οσὐεάο 4ὺ1} ((Ἰσθγοης σδϑιιββδηι 
Οὐὐτηο 1! ογαηθ) δάογαηΐ, ποα βροηίθδ 16] οἸοηὰθ ρἶδι- 
81886 : 8564 υεἶμέ πιεπίε οαρίοϑδ, οἴ 400 Θβϑθηΐ ἴῃ ἰοοο 
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Ἰσηδγοβ, ΘΓΌΡι.1586 1 ἤπης νο]υρίδι8 αβεοίαπι. (Εο- 
86 ΠΠ}}}}16Γ.) . 

88. ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἀνεβόησε. Τῇ ΘΧΡτΓΟΒΒΙΟ 
ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου πιαψ (53 γ5 70} ) ἀεηοίε οπα οὗ (Π 6 
ἸΟΥΘΓ ΓΔΉΪ,, βιιοἢ 88 15 σα ]6 ἃ Ὀγ Τμοΐδη ἴῃ ἢ18 δοιηπ. 
Ρ. 7. τοῦ πολλοῦ δήμου εἷς, οὐ ἴῃ [6 ΒΑΌΌΙηΙς41 ΡἢΓΔ56; 
ΧΊΝΙ ΘΝ, νῃο ἢ ΘΧΘΟΙΪΥ ΔΒ 6 ΓΒ (0 {πὸ 1,Α[1η, ἔογγα 
πιὶα5. Βιυῖ 1 σδῖθογ δβϑβθηῖ ἴο Εἰβποσ, οΙζ,  ει- 
βίο, δηἃ Βοβοηπλ.}}6γ, ηο σχρίαϊη, “ἃ πιδη οὗ 
{6 ογονα," Ὠδηλοὶγ, οὗὨ ἰποβα οοἰοοϊοα ἰοσοίδογ, 
ψΠουΐ γοίδγθποθ ἴο ἢ]8 γαὴκ ἴῃ [Πἴ6. δυο] δ 4886π|- 
ὈΙαρΘ 866 Π18 0808 }}Υ 10 πᾶνο δοςοπιραπὶοα (γὶϑὲ ψἢϊ- 
{ΠΟΥβΌΟνοΓ ἢς ψοηΐ. 

89. Τῃδὶ {Π6 ὈΟΥ νγᾶβ δρ!]ερίς, Καυϊποεὶ (ἢ πκ8 
αν!ἀθηΐ, ἔγοπι (ἢ6 ἀοβογὶρίίοη οὗ {μΠ6 ἀϊδογάθσ. Ηβς 
15, ἰηπάθεἀ, ΓΔ]! εἀ Ἰυηαῖῖς ὈῪῚ Μαίθαν, θὰ ὈΥ {παΐ 
πδίηα {π6 Οτθοβ οἴη ἀδβίρπαίθα ορηθριῖς ραϊοηΐδ. 
5ὸ [μιογϑίϊυ8, βρϑακίηρ οὗ δὴ δριορίῖς Ρῥθῦβοῃ : 
ϑδρυτηδβ ἱηροτηϊδ οἱ ἔγθϊῦ γίῃ8.; 1) 6βιριῖ, οχίθηϊαϊ 
ΠΟΙνΟβΒ, ἰογαυείιγ, ὅσο. (Ἐοοβθηιῃ.) 

᾿. 89. συντρίβον αὐτόν, ““ οἴδη πουηάοά ἢϊ." ΤΠΘ 
νοῦ συντρίβειν 5ΙσηΙῆδθ8 ἴο ἀ48ἢ, ὈΓιΪδβ6, ογαϑῇ, ὅζο. 
(886 ἴ[Π6 δχδηρίθϑ 1 Ῥεἰβίβϊιη,) δηά 15 τηθιδρἢοτῖ- 
ΟΠ ΔρΡΡΙΙΘα ἰο το86 ψίοβα βισγεησὶῃ 15 υιοεὶν 
Ὀγόκβθῃ, ΨΌΓΠη ἄονψῃ, δηά Ἔχμϑιιβίθα ὃγ {6 αἴἴδοκβ οὗ 
Βοη6 ϑουία αἰβογάθγ, βδυσῇ 88 δρίίορεψ, ψὮϊοἢ 1η- 
ἄτιοο8 ἃ ἀθλίῃ-Π Κα Ιδηροιῦγ, οὔ, 1 τῃ6 ψογὰβ οὗ {Π6 
Ἐνδηρε]βί, Ιεανεβ {Π6 ρδίθτς ἔθ οπα ἀραά. ὅδε8ὲ 
ΤΩΟΓΘΊΏ ΚΥρκο, ὙΠΟ ἢ85 δου 6] ν δηα 6 Θρ ΠΟΥ Πδηά δά 
{Π|8 80] 6 οἵ. 

41. ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς, ἰο (ἢ6 ἀἰδεῖρίεδ, ὙΠῸ ἃγὰ 1τΠ6 
γενεὰ ἄπιστος : ἀνέξομαι ὑμῶν, ἴο {Π6 δογῖδο5, [6 γενεὰ 
διεστραμμένη, (Μᾶατκ 9, 19.) ψῇο ψογα ἀϊβρυτςίηρ ψ ἢ 
{π6 ἀΐβειρε8. Τἢ15 νου πονοῦ πᾶν θθθη ὑπάρογ- 
βιοοά, Πδά 11 ποΐ Ὀδϑῃ ἴῸγ {Π6 ρίαςβ ἴῃ Ματῖκ ; ἃ (1 
ποῖ υπυβιαδὶ ἰη [6 δογρίαγοβ. (Μαγκίδπά.) ᾿ 

44.. θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμών. ΑἹ ἜΧΡρτΓαΒ8ΊΟΥ 51- 
1γ ἴο τιθέναι ἐν τῇ καρδίᾳ, ἴῃ Τὰκα 1, 66. οτγ εἰς τὰς 
καρδίας, ἰῇ [Κὸ 91, 14. οἵ ἐπὶ καρδίαν, ἴῃ δῇ, ὅθ, 98. 
4. ἀ. “ 1,εἱ {Π6856 ΒΑ »1ὴρΡ8 ΔΙ ΥΒ ΒΟΠΑ ἴῃ ὙΟῸΓ ΘΆΓΒ, 
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αἰξά πιρηδθ τόροδέα ἐοπείο ἧας αἀϊοία." (ἸΚαΐπ.) [{ 18 
Ὀγ βοπηα οδ] δά 4 Ηουγαίβιῃ ; θὰϊ 5:Π|}}Ὶ ΘΧΡΓΘΑΒΙΟΠΒ 
ἅτ οἰἰοἀ Ὀγ Οδογριυβ ἰγοιὴ τΠ6 (]αββὶσα! νυ [6 Γ8. 

46. ἡγνόουν---ἶνα μὴ αἴσθωνται αὐτό. Αἰσθάνομαι 8 
ῬΓΟρο εν ρα οὗὨ σογρογθδὶ βθῆ86 ; πον υΠ61658, 1ἐ 15, 
ΤΓΘαυΘΏΓΥ ΔρΡ 66] το ἀπ πηϊης, 48 τπ6 1 ΑΓ δϑηξϊο ἴῸΓ 
τποηΐθ ρεγοίρίο, ἱποἰἑρο, απἱπιαάυονίο, οΘορποδοο. ὅ0 
Χοη. Ραά. ὅδ. αἷς ἤσθετο τὸ γεγονός" ὡς αἰσθάνομαι δὲ 
ταῦτα ὥτως ἔχοντα. Ῥαά. 1. αἰσθάνομαι τὰ τῶν πολε- 
μίων. ῬΠΠΡΡ. 1,9. (Υ̓ει5.)) ΓΏΘΥ υμπάοστηβιοοά (ἢΠ6 
ψογαά5 οὗ (γί, θυὲ νογο δὲ ἃ 1ο88 ον ἴο γθοοοηςῖο 
τῆ6αλ ψ τ τη 61 Ὁ ργεσοησοῖνοα ορίΠΙοη8, ([ουπάἀ θα οη 
{Π6 Γ οὐ ἰγδαϊοη5,) παι (ἢοὶΓ Μοββι8ὶ) βῃοιυϊα ἐυδ 
2ον εὐδν, οὐ “ἰῖἢ 186 σίοαΐ {ἢ πρ8 {Π Ὺ ὀχρθοίθ ΠΠ] 
ἢϊη ; δηά {μογϑίοσθ, 1ἢ δίϊεγ ἀρθβ, ὑΠ6Υ ᾿Ἰηνϑηΐθὰ {ἢ 8 
ἀϊϑιϊποειίοη οὗ “Μεδειαά δη οοδορὴ, ννἴο νγὰϑβ ἴο αἰο, 
δα “Μεεεϊαὴ Βεη Παυϊώ, ψο ψὰ8 ἴο {Πυπρῇ, δηὰ 
Ἰῖνα ἔογ Ἄνογ. (ἡ) γ.) ὙὍηα ἵνα 15 ἤσγα ρυΐ [οΥ 
ὥστε, οὐ ΨὨοἢ βιρηϊηοδίίοη 866 ϑοῃ]θυϑηθγ, ἴῃ ἢἷ8 
1,6χ. ἴο νίιοβο Ὄχϑιηρ 68 1 846 [,104η. Οταί. 4172. Α. 
οὔδεις ἐστὶν οἰκετὴς πόνηρος, ἵνα κριθῇ τῆς Μακεδόνων 
δουλείας ἄξιος" ψἤοτο, νοΐ οδι86, Μογοὶ! ἢ 88 

᾿ Τοϊβιβα ἴῃ οὕτω ὈεΐοΓα πόνηρος. 
40. εἰσῆλθε δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς. [Ιη οτάογ ἴο 

ΤΘΟοης 6 (ἢ 18 νΙἢ Μαγκ 9,3. Β6Ζα δηὰ Οτγοιυϑ8 ἴη- 
τογργοί οσέϊξϊέ ἐπέθν αἰϊδοϊρμίοα αϊδοορίαξίο, ἀπιὰ ἰἀκ6 
ἐν αὐτοῖς (ὉΓ πρὸς ἀλλήλους. Βαυΐ 6 Ὠίεου, ῬΙοΘ, δηά 
Οἴἤοσβ, ἰδ ἃ ἀϊβδσγθηΐί νον οἵ {ῃ6 βυδ]θοοῖ, δηὰ υῃ- 
ἀογβίδηά διαλογισμὸς οὗ οορίέαἐϊο, β'πσα ἴῃ νοῦ. 47. 
{Πόγὰ [ὉΠ|ονν8 ἰδὼν τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, 
δηα τπουρὶ ἀοα68 ηοί ἐχσοίμαάς ἀἰδουββίοη, δηά {ἰδ γα- 
ἔοτε ἴπ6 ψογάβ οὐ [ὑΚ6 ἃγα ἢοΐ τοριυρηδηΐ ἴο ἰἰο56 οὗ 
Μαικ. [Τὐπιᾶγ 6 τοηάογρά, “ τἢς ἀἰβεῖρ] 65 ἰπουρῶς 
ΨΊ ἢ ΓΠποι 5 ῖνεβ." ΤὍΤῆηδῖ τἴἢ6 Οτραὶς ψγῖογβ οἴ θη τ186 
{Π6 νογὺβ ἐπιέναι, ἐπελθεῖν, εἰσιέναι, δΔηά εἰσελθεῖν, ἴῃ 
{18 86η86 οὗ [πουρῇϊ, 15 ψν6}} Κηοννη. 

40. ἀκολουθεῖ μεθ' ἡμών, 1. 6. ἀο65 ποί Ὀεϊοηρ ἴο Οὐ 
ΠΟΠΊΡΔΗΥ, ἴδ Κ6 ρᾶγί ψἹ ἢ, ΟΥ 5146 ψ10} 8, δ᾽ εἶναι 
μετὰ τίνος, ἴῃ Μαῖκ 1, 80. ΤΙ 5 ρῆγαβο, δῃηὰ ἀκολου- 
θεῖν ὀτίσω, ἰπ6 ντιίοΓο οὗ (ἢ Νὰν ἐϑωιαπιζηὶ ((ο]]ονν- 
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ἴηρ {Ἰ6 ὀχϑηρὶς οὗ ἴΠ6 ϑερί.) δεαυθη  υ56. -- Αἢ» 
ἈΝ [ἀϊοπΊ8 ἘΠ ίο οὐέμι οὗ Ονϑηΐαὶ ἐν ερμαθ βϑμος 
{πουρὴ οχδηρίθϑ πανα Ὀοοὴ ργοάμποθα ἔτοῃ (ἢ6 ΟἸ45- 
3108} ΓΙ 6 Γ5, ὉῪ Βίδοκ ψΕ}}, ΑὈτοβοῖ,, Ραϊδιγεί, Κγρκο, 
δηά ΥΥ εἰβίοι!η, 

δὶ. ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἠμέρας τῆς ἀναλήψεως, 
ψὮ 116 186 {6 οὗὨ 18 ἀνάληψις νγ88 Βεϊηρ᾽ σοι] οἰεα, 
δΔηἃ Δρργοδομοα. (δες [μΚο 1, δ7. Αοίβ 2,1.) [ἢ 
(π6 ἰηϊεγργοίδιίσῃ οὗ ἀνάληψις ἴμετα α5 ῬΘΘ ΠῸ 
1616 ναγιατῖοη οὗἁὨ ορίπίοῃ. δοῦιθ (ὑσεμητηθηϊδίοσα 
(4«α Ἠοἰπϑίι5) ἰδκα ἃ το ἀδποίθ ““ (πΠ6 εἱαναίίου οὗ 
ΟἸγιϑὲ οη {ΠπῸ6 ογοβθ,, οἵ, (48 Β6Ζᾷ ὅδπὰ Μ|ομδο}15,} 
[18 ἀϑοθηΐ ἴο Ψογυβαίθηη. ΒοΙἢ ΟΡ ΠΙΟΩΒ δ δαυλιὶγ 
[λτ-[εἰσ πα δηα ᾿ργοδαθίθ. 1 ἄρτεθ ΨψΠ {π86 ρ0-, 
ΠΟΓΘΙΠῪ οὗἨ [πίογργθίογβ, 88 θς Π 1οι, Βο6Ζβ, (δμε- 
ΓΑΤίυ5. ΡΙβοαῖοσ, τοί, ϑυΐοογ, Βθηρεὶ, οβθηπ- 
Ιοσ, δηα. Κιΐποθὶ, ψῆο ἀγα οὗ ορὶπίοη τὲ {ἢ 6 ψογὰ 
ἀνάληψις ΤΟΡΟΙ] ἀοηοῖο5 αδοοπέ; ἀπά {Π8ὲ 85 ἀνα- 
λαμβάνεσθαι 18 οἰϊεη υϑεἀ οὗ {86 ἀξραγίαγα οὗἨ (ΟὨτῖδὺ 
ἔγοιῃ θαγίῃ, δηα ἢϊ8 δβοθηΐ ἴο, οὐ αϑεμηρέϊοη ἸΏϊοΟ, 
ἤδανθῃ, (866 Αοἰβ 1, 11. ὃς 29. δηὰ Μαγκ [6, 19.) 80 
ἀναλήψις Ὦδ8 ΕΓΒ [Π6 ΨΟΥῪ βᾶὴ6 8686. [δηηοῖ ἂρ- 
" οὗ Ὧν. Οδιηρῦο}}᾽ 5 νϑγβίοῃ, “ γοπιονδὶ,᾽ σι θοῖι 

δαορίοα (6 5878) ἰῇ ογάεγ ἴο 10ηἱδ6 (Π6 Δι ὶ- 
δαυϊγ οὗ (Π6 οτἱρίηαὶ. Βαυΐ, ἴῃ {γα ἢ, {Π6Γ6 185. 0 8}- 
Ὀισυϊν. Τῆθ δποϊθπίὶ νογβίοηβ δηὰ (πητηδηϊδίοῦϑ 
ὑη1ἰ6 ἴῃ {6 ᾿ηἰοτργοίδιοη πηϊοῦ 1 ἢάνα δάορίεα, 
δο Ευϊηγτηίυβ: Ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως αὐτοῦ λέγει, 
τὸν καιρὸν τὸν ἀφορισθέντα μέχρι τῆς ἀναλήψεως αὐτοῦ, 
τῆς ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανόν" ἤγγιζε γὰρ ἤδη καὶ ἡ ἀναίρεσις 
αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀνάστασις, καὶ ἢ ἀναλήψις. Τὰ ΓΠΘΓΘ 
88 0 Οσοεϑίοπ ἴογ Μαγκίδηά ἴἰο σοη)]δσίαγα ἀναλύ- 
σεως, ᾿ἰῃούρἢ (6 ψογάβ ἀναλύσεως δΔη4 ἀναλήψεως ἃΓα 
οοηΐουηάρα 1η Ογρτγίδη. ΕΡρ. 8. Οὐοζίιυβ ἤθγα ἰδκεβ 
οοςδϑίοη ἴο σγοιηδγί, ηδὶ {ἢ18 οἰγουτηδίδηςο, 845 νὰ ]} 
88 ΤΊΔΠΥ Οἶἤ ΘΓ, 18 ηἡδεγαῖθα Ὀγ [ἀΚ6 ψιΠους ΔΩΥ Γαν 
πάτα ἴο {6 ογάοῪ οὗ {1πη6, (ἢ6 σδ86 οὗὨ ν᾽ ὨΙςἢ ἢδ σοῃ- 
ἸδούμΡοβ ἴο δ6 88 [ΟΠ]ΟΥΒ : 

. “4 ὝΒρη [κὐκ6 δα πατγαϊθά ἔνο γοηδγίῦ]α δάπηο- 
ΠΙΠΙοηΒ οὗ ΟΠ γιβῖ, {π6 ἰοσιηθγ οὗ νηοῦ οχῃοιιοά [ἤθο 
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ἰο δνοϊὰ δι ὕοῃ, (6 ἸδίίοΣ ἰο οτγδάϊσαϊθ ΘΥΥ, 6 
{πουρλὶ 10 ἃ ϑ8αϊ 406 ρ]αςα ον δά ἀϊὴρ ἃ {διτὰ δάποο- 
ηἰποη, δραϊηβὲ γονθῆρα; δηά {παῖ  τῖσῃς ὃ6 1ῃ6. 
Ὀοίζογ ππηάεοσβῖοοά, Πα δή ἀρὰ {ἢ οἰτοιεηβίδποοβ ψ Ὠ1 ἢ 
Ιοὰ το τ6 πηδηϊοὴ οὗ . ὅδὸ αἷἰβο {ἴ βυθβεαυθηΐ 
Πιβίογῖθβ οἵ [Π6 [ἤγθο πηδῇ οδ δα Ὀγ (Ὁ γιβέ πυϑί ποῖ: 
6 ἀρ Ὁ ἡήμιδῆι (σ ταϊδίβ ἴο οὔβδ δπά (ἢ6 β8πὶ6 {1π|6, Ὀὰΐ 
Ὅ6Τ6 σον πο ὁπ6 ρμΐαοα οὐ δοσουπί οὗ {Π6 5:1}}}}- 
τυάς οἵ {π6 5συδ)]θσί, 90 {παι 11 πιρης Ὀ6 τϑδάιγ δηά 
οἰθαυν υπαἀογδιοοά τι δδῖ Πρδάϊπηοηΐβ του Ἱα εχίϑὲ (0 
ἴπ6. οΔ]Πρ’ δηα ῥγοΐθϑϑιοη οἵ τ[ῆ6 οϑρε]. Ηδκνίηρ 
ἰξοαϊοα οὗ ψῃϊοῇ, [016 γοϑυηθϑ τῆς (ῃγοδα οὐ (ἢ6 
ΠΙΒΙΟΥΥ δ [6 ςδ] Πρ οὗἁἩ {π6 Αροβίῖββ, (τ τ ποῦ 
6 δα Ἑςοπιηδπορά ἰῆα οῃαρῖογ,) δηα ἤθη 3}}0:}8 
1Π6 σαΠίηρ οὗ οὐδεν ρογδοηβ." (Ο,τοι.) ᾿ 
61. τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐστήριξε τ. π. ΤὨΪ86 6χ- 

ῬΓ68868 (6 ΗθΌτ. ὙὩ9 ὈΘΌΓΙ, ἀπά 80 ἰΐ 15 οἴϊθη γθῆ- 
ἀογϑὰ τὼ 1π6 δερί. Ὑγεθίδίη γοΐογβ ἰα ὦ Ηρ. 12,17. 
ῷ,. 9. ἃς 10. 26Γ. 49, 15. ΕΖ. 17,7. 476Γ. 921, 10. δπά 
ΕΖ. 14. 8. Τῇ (Οομμπηοηίαίογβ, ἤοννανοῦ, ἅτ ποῖ 
δῳτοσά οἵ ἔπ6 Ἔχϑςὶ βοῆξα οὗ (6 ἔογιηιϊα. Ηθιηϑὲ19 
δῃηά Κυρκο, ἱπίογργοίηρ 11 ἷζον {Π6 τηο 6] οἵ βοηρ 
Οἰδϑοῖτι ῬὮγΑ868, Ἔχρί δίῃ, ““ σομῃροποβθαῖί νυ]υ), υἱ, 
Ρτοβϑοθγοῖαγ Ηἰ θγοβοϊ υπιδη." Βιῖ Κταθβ, Κυϊηοεῖ, 
Δηα οἴ 615, πῆογθ 10.81}}7 τοραγὰ 10 88 8ηὴ Ηδ] 6 η 1516 
Ρὦὥγαβα ἰογπιθὰ οὐ {μ6 πηοάθρὶ] οὔ {π6 Ηδθῦγον, δηᾷ 
ψ ΠΟ 15 6 }} Θχργοβϑοα ὈΥῪ 186 Ῥεγβὶς σα ϑδίογ ῃγῸ0- 
»οοὶέμηι βγπιεηι ζοοὶέ, “5 Ἦδ ΠγΏΪΥ ἀοίατγτηθα ἰο ρα." 
566 [μυβάδη δηὰ Ψψοτγβί. ἀ6 Ηθῦγ. Ν. Τ. .-8ὅο Βοημά- 
ραν Β.. 4. οἰἰε4 ὃγ 0)6 Ὁΐεὰ : “ Οὐδῆγιπαῖαβ νυἱέα δά 
πομοπηδπη) 566 11.᾿ 

δῷ. ἀπέστειλεν ἀγγέλους. Νοί νυ ϑῃϊηρσ ἴο ΟΟΠ1Θ 
Βηίο (πο, ψῆπουΐ {πο ὶγ θοὶπο ἀρργιβεά οὗ ἢ8 8ρ- 
Ρτοθοῖ, δια αἷ8ο (ῃδὲ (Π6 Ὺ πηρῇς πλάκα 8411 ΠΟ ΒΒΆ ΡΥ 
ῬΓΘΡΑΓΑ ΓΙ ΟΉ 5 ἔῸΓ ἢ18 γθσθρίίοη. (Βόβοπηι, ὃ. Καυϊη.) 

δὅ8. οὐκ ἐδέξαντο αὐτὸν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν πο- 
βευόμενον ε. Ἵ. Τῆδ ῥΡἤγαβο ἦν πορευόμενον ἰ5 ΗΠ ΘΌτον: 
80 ἴῃ ᾧ ὅ8πι. 17,11. 9 ἽΡα ὈΘΘΟΓ Ὑ3)0Ὶ, ψ σι [8 
τοηδεγοά Ὀγ τῃ6 ϑαρί. καὶ τὸ πρόσωπον σοῦ πορευόμενον 
ἐν μέσῳ αὐτῶν. Τἢδ δθῆ86 {πογοίογα 15 (18: “Ἅ ἤθη 
{ποὺ Κηον {μᾶῦ Π6 ννὰ5 ἐγαν} τ ηρ ἴο Ψεγυβδίθτη," δηὰ 
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{Π18 Θβρθο δ! ν ῸΓ ἃ τοϊσὶουβ ρυγροβο, ἴῃ ογάογ ἰο (ἢ 6 
ςοἰοδταίίοη οὗ (Π6 Ῥαββονοσ. Εὸσγ (86 ἀθηΐαὶ οὗ {6 
τΙῖ68 οὗ Ποβρι δ ν ονγαγ 8 [Π6 906 νν8 τγχᾶϑ οἰ ΘΗ 85 ἐξ 
τοραταἀοα τΠ68 ̓  ρθουν οὗ βαογοά ἀυ1168; δὰ [Π6 
οἰ 6 ροϊηί οἱ ἀϊβδιβησα ἴῃ το σίουβ ἰΘηεί8 θεϊνθθη. 
{ποῖ νν88 ἴῃ ἀφίογιηίηρς ἴπ6 »έαεο νῆσγα Οαοὐ διαὶ 
αϑρϑοίδ ν σοπιηδηάοα δἰ πι56 } ἴο Ὁ6 Μογβηίρροά, 
νοι τῆς δηλ δη8 βαἰά ψὰβ Μοιυπὶ Οὐ δγίβίπι. 
Ηδρηςο, ψ] θη 1Π6 .6 78 6 ΓΘ ρδββϑίηρ (Ὠγουρῇ ϑδιδδ- 
τα ἰῃ {86 ῖν ὙΔΥ ἴο 16 ἔραϑι δ ψϑγυβαίθη, [ἢ δ δδῃ)α- 
τἰδη8 δθογάβθα {θὰ ΠΟ οβρ 4111}; ΠδΥ, βοιγθι! πη68 
οτος ιν Βιπάογοά ἘΠ6ὶγ ργοριεβ8, ἃ8  βηά ὮὈγ “08. 
Απί. 20, ὅ. β64ᾳ. 

δὅφ. πῦρ---ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, 1. 6. ἸΙρῃίηπίηρ. 80 (6 
Ἡερτγ. ὉΝ, δηὰ μ6 1,Διτη ἐρηΐδ. ᾿Αναλώῶσαι αὐτοὺς, 1, 6. 
ἐο οοηϑιπιο απὰ ἀεεέγου ἐΐθοηι, ἃ βιση! βοδίίοη ρογίδοι υ 
οἰϑϑίοδὶ, οὗ νῃϊοῃ Ὑ εἰβίθίη δάάιιοθβ χοάς 

ὅδ. οὐκ οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε. ΤΠ ποτὰ πνεῦμα 
ἤογα ἀφηοίοβ μεπά, αὐ δοέίοη, βδομέϊηιθηΐα, ζδεζίπρδ. 
τ. Ηαδιηπιοπά ᾿88 δη 1ηβίγιυςίνα (ΠΒ8ογίϑ(οἢ ἢ 1ἢ 6 
ΨΔΓΙΟΙΒ 86 868 οὗ ἴῃ6 ψοτὰ πνεῦμα. ΤῸ {Π|8 1 (ηυδί 

, 6 Τσοῃίθηΐ ἴο γεν [Π6 τοδάθσ, ψγ80 ΠΊΔΥ 880 σοηϑβυϊὲ 
{Π6 νΘΡῪ Ὀγίϑῖ οοῃρθηάϊιπι) οὗ 118 σοηίθηί8 1η ΕἸ8]ον. 
Οἱ {6 δεδ)εοέ οὗἉ {}π|8 ράβϑασζε, (πδιμοῖν, ρου δθομέϊοη,) 

866 ἴΠ6 ΘΧΟΟΙ]δηΐ ἀϊδβογίδιίοη οὐ ΠΥ ἴῃ ἰος. 
Ἴ ΠΘΓΘ 18, ΠΟΘΝΟΙ, ἃ 8118]] ροϊηϊ οὗ ἀἰνθγβιυ μοὶ 
ΤΟΠΊ41η8 γεί ἴο 06 ἀφιογιηϊηθα. ΑἸηιοϑί 411} [6 δη- 
οἰδς (ομμπηοηΐαίογϑ ἰᾶΚα (6 ψογάβ ψιουΐ δῃ ἰηΐοτ- 
τοραιίοη, “γα Κηον ποῖ Ὀγ Ψβδὶ βίδα οὗ μη γα 
ἅΓ6 αεοῖοά, δηά πῃ ποῦ 1 νου] ΠυτΓΥ γοὰ : 1 18 ἃ 
Ζοδὶ ἢοΐ δοςοιῃηρδηϊοά ψἱτῇ Κηονίεαρα, δηὰ {πογεΐογα 
ὉΠ ογἢΥ οὗ τὴν αἰβε 068." Μδηγν γϑοθηΐ Ιηΐογργο- 
[6Γ8, ΠΟ νΟΓ, 88 Ἐοβθημ 16 γ, ΘΟ] θυβηθι, δηά Κυ!- 
ΠΟΕΙ, Κα {Π6 βοηίθησα ᾿ηἰογγοραίί νου, {ἢ 8, “ Κηονν 
γ6 πού ἢ τ ἢδῖ ἐδπιρογ οὗ πη γα οὐρῇἢϊ, 88 Ὧν ἀΪ5- 
οΟἸΡΙ68, ἴο θῈ δοίιιδίβα ; ἔογ [ σδῃιθ Ὠοΐ ἰο ἀ65ίγου τηθη, 
ρυΐ ἴο βᾶνα ἴΠ 63" Ὃἢ18, ον νοῦ, βθϑιηϑ δον δῖ 
Ὠαγϑἢῆ. ϑοἢ] θυ βηογ οἰἴ65 ϑορῆ. (4. (ο. 640. δὰ 1 
αὐὰ Ευτγρ. Γρἢ. ἰ. 1817. τί πνεῦμα συμφορᾶς κεκτημένη; 
Βυΐ, υροῃ (ῃ6 ἡ Βοῖθ, 1 ργοΐεγ {Π6 [ΌΣΟΙ ἰπίογργοξα- 
εἸοη. 
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Σ δ. ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ----σῶσαι, ἱ. 6.. ΤἸ τῃ6 
Εἰπ|68 οὗ (ἢ6 Ῥτγορῇοίβ, ποῦ ψ88 πθϑα οὗ βρνουῖίγ : 
Ὀυΐ τὴ ταί οὗ (6 Μεβϑίδῃ, ἸΘΏΜΠῪΥ 18 γα δὶῖθ. Τἢθ 
Μεββίδῃ νδϑ8 βθηΐῖ, ποΐί ἴο δαδοιέθ γμάστηιεηί, Ὀυΐ ἴο 
δαῦθ τηθῃ, (ἰΠοι ἢ 5: ΠΉΘΓΒ, ἴῃ ΘΝΟΤῪ ΨΝΑΥ, ὈΟΓἢ ἴῃ 
80} δῃηὰ Ροάγ,) δηά νῆο 58Ποι} 4 [6 80 [ὯΣ ἔτγοιη 
ΒΡΆΓΙΏΡ ΔΩΥ͂ ἰαθΟυΓ ἔν {115 οἴἶδβοῖ, ἃ8 Ἔνθ ἴο ἰδ 
ἀοψη ἢ18 16 ἰο ἔπγί ὸσ [δῖ Ὀδηθνοϊθηΐ ρυγροβο. 

60. διάγγελλε. Τὴ ψογὰ 15 ψ6}} Ἐχρίδἰπθά. ΒΥ 
Μν εἰδίείη : ““ οὐγομπιφμαφμθ υοἷ 96" ἀΐυογδα ἴοσα πμη.»- 
οἷαγο, αἀϊνείσανε." 

61. ἀποταξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου ΤΉΘ΄ Ὀεβί 
Οοιητηθηϊδῖοῦβθ ἱπίεγργαί, “ δι ἔλγον }]] οὐ Ὧν ἃ- 

᾿ ΤΆ, τη ψ Π]ςἢ 86 η86 (ἢ6 ψογὰ βοῃλοῖπηθ8 ὁσουτβ8 ἴῃ 
ῬὨ1]ο, Φοϑαρῆυβ, δηά οἵδεγ σοοά δυΐβογβ. δαό {Π6 
οἰἰδίοηϑ ἴῃ Κγρκο, ψῆο ἢδ8 {ΠἸ6γὸ γοβαϊθα 8] πη 5 :}15 
δηἀ ΟἸδασιι8. ϑοόπιθ, ἤόύγανοσ, οχρ δίῃ, “ δίδθ τὴ 
Ἰαϑὺ οΟΥΕΥ5 δηᾶ 1η] πο] 0ῃ5 ἴ0 ΤΥ τγαἰδ!οηβ.᾽ Βιυὲῖ 
(48 Κυϊΐϊποεαὶ οὔβογνθβ) {ῃἢ6 ψογὰ 4068 ηοΐὶ οσοὺγ πῃ 
16 ϑογίρέμγεβ ἴῃ πὶ 86η86. Ηοη5105 δηα )οά- 
ἀσαρα νου! ΔΡΡΙΥ ἴπ686 ψογάβ ἴο ἢΐβ ροΟ(Β ΟΥ̓ ροΒ- 
ΒΟ 55:0Π8, ὕδοδιιϑα 1η [Κ6 14, 88. ἀποτάσσεσθαι 18 
υϑοὰὶ οὗ ἐῤλίηρδ, πα γτοηάθυ, “ ἰΠδὶ 1 τΏΔῪ δε] 6 ΠΗ 
ἀοτηοϑβες ΔΗ 5, ἀἸβροβδα οὗ ΠΥ ὈΓΟΡΟΙΈΥ." Βυϊ (ἢ18 
Β66Π18 ΟΡΘἢ ἴο Ψψ6}]-οὐπ δα δἰ ποθ ον; 

. βῷ, οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὑτοῦ ἐπ᾽ ἄροτρον. ΤῊ 5 
8), (ὈΥ ἃ πιρίδρῃογ Ὀογγονθα ἔτοαι ρτιουϊίογο,) ἃ 
Ῥτονογθ δὶ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῊ [ῸΓ Θη ΘΓ ρ ΠΡΟῚ ΔΗΥ͂ Π66Γ- 
τακίηρ. διΠΆ ΔΓ ΟΠ 68 γα οἰϊοα ἔγομῃ (11455168] ΨΓΙΓΘΓΒ 
Ὀγ 1, οπλῖογ ἀθ [,8{γΓ. 466. δῃὰ δομορῖ. η Ααδρ. Ν. 
Ἴροι. ΤΠΟΓΘ 18 ἃ ΡΘΟΌΪΠΔΓ ἴΌΓΟΘ δΔηα ὈΓΟΡΓΊΘΙΥ 1 [ἢ 6 
ΔΙ υϑΐοη. ΕῸΓ {Π6 Ρ]ΟΌΣ ΘΓ τηυϑί ΚΘΘΡ ἢ 8 δυ68 ἴη- 
ἴδηξ οἡ 18 {Ὄγγονν, δηα ποΐ ρϑγϊ δ ἴο ἀδν]δίο, 
εἷς τὸ ὀπίσω, ἴο {π6 τίρῆϊ οἵγ οἴ, πὸ ἀοίεέ Ἐ, ὅδο 
Ἡε5ϊοά, Ορος. 92, 61. (εἰϊοα Ὀγ τοί δηα ὑεί8.) 
ἰθεῖαν αὔλακ᾽ ἐλαύνοι, Μηκέτι παπταίνων μεθ᾿ ὁμήλικας, 
ἀλλ᾽ ἐπὶ ἔργῳ θυμὸν ἔχων. 1 ἀάὰ, ΤΠδοοτΙ. [ἀ. 10. 
ἴηἰ1. Εργατίνα βουκαῖε, τί νῦν ᾧ ξυρὲ πεπόνθης ; Οὔτε 

Ἐ ΜΈ ἰδ. ἀεσινεὰ ἔγοωι ἴΠ6. οἰά ποτὰ ζέγα, α, ἥιγγοω. 



8982 8Τ. ΕὔΚΕ, ΓΗΑΡ. ΙΧ. Χ-. 

τὸν ὄγμον ἄγειν ὀρθὸν δύνᾳ, εἷς [ἡ κα ἅγες. ΤΠ ἰαχὲ 5 
οἰ σαηεῖν {Πυϑιγαιθα, πὰ 118 8} ι8]0Π8 γα, Βοῖῇἢ 
ἰἢ τοϑρθοΐ το {Π|6 παῖιιγαὶ 56η86 Δα 801 Γι] δΔρρ]}}- 
ςδίιοῃ, ἴῃ ἃ πηαϑίουϊυ αἰδοουγβα Ὀγ Ὦτσ. Μαιιῦγ, νοὶ. 
ῷ. Ὁ. 161, βεαᾳᾳ. Οτοιἑιι8 τϑιηδγκ ἴδαῖ ἤθγο, (48 οἴθῃ 
οἰβενβογο, ἴΠ6 ἀπόδοσις 18 ηϊηρσίοα ΜῈ ἰἢ6 σομῃρ8- 
τίβϑοη, Ηδ 4180 οἰΐϑϑ ἃ ραβϑϑᾶρα οὗ δϑῆθοα, “"διῃθηῖο 
ΠΟῊ γαϑρίοἰς," δηά βρι"}8}}Υ Εὐν ες {Πδἴ, δηὰ {Π6 
τρδρηδηϊηηουβ Ποιηδη πηᾶχίη, ““ ΝΙΠ1] δοΐυτη νἱάοσι 
ᾳαδηΐυτ βαρμοῦοβί ᾳυοά ἀραίυτ, ἡ (γν ὨΙΟἢ τηΔΥ Ὀ6 οοπὶ- 
ΡῬᾶσγϑα ψ ἢ Πδὲ οὗ ουγ Ροεῖ, ““ἼΤὨΙΠΚ ποιϊῃίηρ ἄοηρ 
ψ 116 δαρῇί γϑιηβῖη8,7); αἷϑο ἴῃ6 Ῥυιδρογθδη ἀϊςΐ 
τοοογάσα ὮγΥ δίπηρ)ϊς. οἡ Ερίςί. 882. (οἰ Ὀγ Υ εἴ5.) 
ξοικε δὲ ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ τὸ παρὰ τῶν Πυθαγορείων σύμβο- 
λικῶς ἐνδείκνυσθαι" ἔλεγον δὲ ἐκεῖνοι" εἰς τὸ ἱερὸν ἀπερχό- 
μενος μὴ ἐπιστρέφου᾽ ἐνδεικνύμενοι, ὅτι τὸν εἰς θεὸν ὁρμη 
θέντα οὐ χρὴ δίγνωμόν τι ἔχειν, καὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἀντε- 
χόμενον. Δ Βίτηῖ]γ πιαχῖτη [8 γεσογα θα ἰῃ ῬοΓΡἤΥΓΥ, 
οἵ ἃ σογίδίῃ ϑᾶ58 Ἷδ δα Βαγάθβϑῃββ : οὔτε πρὸς γυναῖκα, 
οὔτε πρὸς τώνα, εἰ τύχοι κεκτημένος, ἐπιστροφὴν ἢ τίγα 
λόγον πεποιηκέναι. ΕἸΠΑΙΪγ, ὙΥ εἰδίοί πη οἰ[08 [ιοΐδη, 
Οδίαρίιι8 14. ἐπιστρέφονται γοῦν εἰς τὰ ὀπίσω, ὥσπερ οἷ 
δυσρωτες, ΜΏΙΟΝ γϑιγη 48 οης οὗ {Π6 οἰοβζδης [πὸ οὗ 
ΟἿΓ ϑδς ἰγγῖς Ροοῖ : ““Νοῦγ οδϑὲ οῃδ Ἰοημίηρ ᾿ἰροῖ- 
ἱηρ; ἸΙοοῖκ Ὀθεομ]η4.᾽ 

ΓΗΑΡ. Χ, 

ΨΈΚΒΒΕ 1. ἀνέδειξεν, δρροϊηϊο. Τῆς πψογά ἀνα- 
δείκνυμι ΡὈΓΟΡΟΙΓΙΥ͂ δι Πρ ἰοὸ οαἠϊῥὲέ αἰρ; δηὰ 88 
1086 Δρροϊπίβά ἴο Δηγ ΟἰἾὟ“6 ὑνεγθ βοιῃβί! πιο Ὀγουρῆςξ 
ἔογψαγα, δηὰ ἐνέγοάμοοά ριδίϊείῖψ ἴο (Π6 ροορὶα ἴῃ 
{πδ΄ σαρϑοιν, δα 10 σαπλῈ ἰο Β8ΙΡΏΠΥ ἀεοδίσπαΐε, α}- 
»οϊηΐ, ογεαέθ, οσοπσέϊέμιέθ : δηὦ ψγ88 ΔΡ0]16α ἴο {ππ6 50- 
Ἰδπη 1ηδιιρυτγαίίοη οὗ Κίηρδ, βῃά (6 δρροϊπίτηδπηί οὗ 
ΠΘΠ6Γ418, δηἀ οἰπον οπιϊπθηΐ οποία! ρεγβϑοῦβ, δοίῃ 
ΚΔ Ατν δᾶ οἷν]. [π᾿ {Π18 56η586, ἱπάθρά, 18 ΠΕνῸΣ 
οσουγθ ἴῃ τῆς Οἰά Τοβιδιηθηῖ, θυξ 10 18 βοιηθιτη68 
ἰουπὰ ἴῃ 6 Αροογυρῆα, δπὰ ποί τιηΐγεαι θην ἰη 
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ἴῶε (ΟἸαββίοδὶ σι ίθγϑ, ἔσο τ ἢοδὲ ΘΧΔΙΡΪΘ5 ΓΟ ᾿Γο- 
ἀυςοά δὲ Ἀλρῆοϊ, ΕἸηαν, Μυηίῃο, δηὰ Υ εἰβίϑιῃ. 

1. ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ ἑτέρους, ἑβδομήκοντα. ΟΔΙΡ- 
Ὅ6]], ποῖ τψίτουΐ τθάϑοῃ, οδ]θοίβ ἴο [Π6 σοΒΙΠπΊοη να ῦ- ἢ 
βίοῃ, ὀέλεν" δευσηέψ, δ ἃ γοηθιβ δευσπέῳ σέδονα. Ἑὸοτ 
(ϑαγὰ ἢ6) (ἢ6 Θχργθϑϑίοη οέλθρ βϑουδηέψ ἱτΡ}168 τῃδί 
1Π6γ6 ΨΟΓΘ βδνθηίυ βθηΐ δαΐοσο, σοῦ 88 ποῖ {Π6 
ς886. 80 85. Μαικίδηὰ δηά Ὧν. Ονσεη᾿ ἰγδηβίδίδ 
οέδεογα αἶδο, παι ΟἷΥ δουοηέψ, ΜὨοτα ἴι6 βεηΐ, ο. ὍΤῇδ 
καὶ ἢδ8 ἃ ταΐδγθηςβ ἴο {π6 νεῖν Αροϑβϑί]εβ ργθν: ΒΥ 
οἤόβθη. “ΑἸ πουρὰ ζϑαγ8 Ἶ δἰβίβ: ἢ) βοῖῆθ (ΒΌΡΓΆ 
9, 60.) ἀεε!ποὰ {πὸ οἴἶϊςςα οὗἉὨ Ἰοραίθ, γεῖ ΟἸγίβέ π6- 
νου [688 ἴον Πα ΒΟ ΕΥ̓ οἴ ο͵8, Ὀ681468 (ἢ ἔνγεϊ να 
οἵ ψῇοπὶ να γοδά ἴῃ (ἢ. 9. νθῦ. 1. Τῇ πυροῦ 86- 
ΘΗ 88 ἃ ἰδἀνουγία οὔθ Ὑ1(} [Π6 9068. ὅ866 ὅϑθῃ. 
406, 97. Ἐχ. 1δ, 272. Νυπι.. 11, 95. δυςοῇ ψὰβ ἐδ 
Ὠυθοῦ οἵ ἴπ6 ψυάροβ οὗ τη6 ρστοδί δυηοάγιυπι,, δηά 
οἵ (ἢ ατοοῖ [πἰογργοῖθγθ, δ0 408. 1. 11. Β6]}. 4, 
20, ὅ. 4, 6, 4. ΟΥ̓ εῖ5.) 866. δείάδῃ ἐδ δυμπρά. 608. 
δηά Μοιιβοῇῆ. οἡ Ν. Τοϑί. Ρ. 181. Τἢ6 σοιημηοῃ 
ΟΡηση 15, {παῖ 6 ὨΡοῚ οὗ (ΠῸ ΔΥΠΘΟΓΙΙ 845868- ᾿ 
ΒΟΙῸΒ ψὰ5 βανθῃίγ-ίνο, δῃηὰ ἴτοπὶ ἤθησθ 8668 ἴὸ 
ἤανα ἀγίβόῃ (6 γϑδάίηρ οὗ δο! ΜΑ5., ογβίοηβ, δά 
ἘΑΙΠοΥβ, ϑδευεπέν-ἑιοο. (Κυϊη.)} Οέδον ἙαιΏοΓΒ, ἰη- 
ἀδοᾶ, τοδαᾷ δουεηέψ. Τὶ ψ88, πονόνοῦ, 8Πη Ορίῃηϊοη 
[614 ὄνϑη ἔγοιῃ {Π6 δδγ θοῦ ἀρ68, θνθῃ Ὀγ [ἢοβε ασοοκ 
ἘΑίΠοτβΒ Ψῆο τοδᾶ ϑευοηέῳ, (πὶ ΟἾγίβί δρροϊπίοα 
δουοηΐψ-έιυο. “Απᾶὰ ποῖ νἱτῃουΐ γθᾶβοῃ, (88γν8 κο- 
86.) 7οΓ 1ὁ Ψ88 Ουβίοιηαγυ ψ ἢ (6 Ηρθτονβ ἰο 
ΤΏΔΚ6 υδ6 ΟΥἹἽ (ἢ8 τουηάὰ πυῦθοΣ βονθηΐν, ἤθη [ἢ6 
ὙΤΘΆΪ ΠΠΙΏΡΟΓ Πσοηδβίϑιοα οὗὨ βενθηΐϊν-ἔνο.ἢ Ϊ8 6ι18- 
ἰοῃ οδέαϊηρά 1ῃ οἰοῦ πυροῦ θ681465 βανϑηίυν, δηά 
ΜΆΒ [ΔΙΏΣ ΑΓ τὸ ἴῃ6 ΟἸαβϑῖοαὶ ψσιῖοϑ. ἡ ἰἢθ 86- 
ΥΘΏΓΥ ἀἴ8010168, 586 ΒαῦτΙο. ΒΙΌ]. Απίᾳ. Ρ. 446. δυὶς. 
ΤΠ65. 2, 288, ΟΔἰπηοτ᾿5 ΤΟ] ΟΏΔΓΥ, δπὰ δβρθοῖα 
Οτοίυ8. Τῇ Γοδάθγ τΔῪ 80 σοηβυ]ξ, ἢ δάνδῃ- 
ἰδῶθο, (ῃ6 δηποίδιίοη οὗ Μτ. ΕἸ]. οἡ {818 ῥάβϑερθ  ; 
δΔη4, ἀῦονα 811, [ἢ 6 ΝνΟΡῪ δοσυγαίθ βίαίοιηθηΐ οὐ {6 
δνϊάθηςα οἡ {ῃϊ5 φαρσϑίίοῃ, ἰο Ὀ6 ἰουηά ἴη Μτ. Η το 5 
Ιηϊτοά, νοὶ. 2. ρ. 885. 
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. 4, μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε, 584]ι16 ηἠο οὔς 
Ὀγ ἐπ ψᾷγ. Ρυῖςα δηὰ ϑυΐςον ἴδ Κα (18 ἴο θ6 δὴ ἢγν- 
Ῥεγθο  ςδ] βαγίηρ: ψηϊοῃ, Βονονεγ, Ὁ] ἢ {ΠῚ} Κ8 ποί 
ὨΘΟΘΑ͂ΒΑΓΥ. {παΐ 845 1 τοδυ, Οτγιθηίδὶ βαϊ αἰδῇ Β 
ἧἥανο νοῦ ὈΘΘΠ ΨΘΓΥ σΟΓΘΙΠΟΠΙΟΙΒ Δη6 ΡὈΓΟΪΙΧ, δοοοπι- 
Ῥδηϊθα ἰοο ἢ δαιῦγαςσοβ, ὅς. 50 δβρεοίδ! ν {Π|6 
Ῥματίβοαϑ. 18 ᾿π] οἴ Οἢ ΠΠΔΥῪ 6 σοπρίἀογοα 88 
σαίνει ἔοσ {Π6 Ῥάγροβοα οὗ ργοιηοίίηρ ἀεϑραίοι 1 {Π6 
πηρογίδδί θυϑιη685 ν οἢ 88 (ἢ6η [0 ΟΟΟΌΡΥ {ΠΕ ὲγ 
ψ 016 (1616, δηἀ βδὐρϑογὺ 4}} (ἢοὶς δἰἰθηίΐίοη. Απὰ 
{πογοίογα Ψ96818 τηϑδῆῖ, ἰπδὶ ποῖ ονυθ {6 διη8 68. 

᾿φοσίίοῃ οὔ ἐμεῖς {πιὸ βΒῃουϊά Ὀ6. 80 Ὁπργοβίδο! Υ οχ- 
ρμεπάρά. Τίιυβ, ψ] θη ΕἸΙβμα βοηΐ (δ ΖΙ οἡ ἃ τπ|69- 
8836 ἴο 06 Βροοα!Ὦ ν ἀ εἰ νογοά, ἢ6 Θῃ]οΟ] 8 ἢϊπι ἴο 88- 
Ἰαΐϊα πο οπρ ὈΥ (6 Ψψᾶγν. (4 Κιηρβ 4, 290.) Τμδΐ τὶ 
ψν85 υϑιι.8] ψ ἢ (6 Ἡδῦτονβ, υηάογ σογίδϊη οἰγουπ- 
ϑίδης 65, [0 8816 ΠΟ ΟΥ6, δἰ γ οἡ [6 ΨΔΑΥ ΟΥ ΔΗΥ 
ψΌοτγα αἶβο, ἢ85 ὕδϑη ρῥγονοὰ ὃὈγ Γιρδιίοοϊι [ἢ ἰος. 
Βοδβοημη. πονανογ, ργοροβόδβ ἴο σθηάθγσ, “ ὨΟ]16 Δα ΓΘ 
ἴῃ νἱ ἃ αἰἴο8 βα] υἰδπ αι! ςαιιὰ." Βυΐϊ [18 566 Π|8 [0 ΘΠθΓ- 
ναίθ δπιὶ ουγί4:} ἐῃ6 δθῆβ6. [{ 15 }ιΔ]οἰουν ορβεγνοάῆ 
ὑγ Ποάάσγιαρο, (παι ουγ ]ογὰ αἰ ά ηοἱ ᾿Ἰηϊδηα Ὀγ (ἢ 18 ἐο 
ἑουτὈϊὰ ἢϊ5 ἡ πειρῶ ΪῺ ζδθποσαὶ, Ποῦ Ἄνθη δὴν οἵ ἢΐ5 
τϊ οἰϑίοιβ, ἃ ἀδόθης υ86 οὗὁἉ [ἢ6 ΟουδίοπιαγΥ ἰοθηβ οὗ 
εἶν!} τεβροοῖ ἴο οἴδοῦβ ἤν) ΔΥ ποῖ ἐπᾶπ ἢ ἐογθὶ 5 

4 «ϑοτγίουδ δηὰ ἰδοιζυγ δ {π6 ϑῖνεβ οὗ (6 Εδϑὶ ὑδι.8}}} 8δΓα 
(εαγ8 Μτυ. οτγῃε, Ἰηϊγοά. νοὶ. 8. Ὁ. 428.) ἴον Βτονν Δ] Καϊῖνα 
πῆδη ΠΟῪ τῆοοῖ δὴ δοαυδίπίδηοθ, δηά΄ βαιῖθ ἢϊπι." ὙΠΘΓΘ 568 
Π0Γ6 οἢ [6 βαιθ δυθ]εοῖ. 
{4 Ουν], οαγὰ τρο τ }ν πιϑδηῖ ὈῪ (Ὠΐθ ργοὶ υϊεἰοη, αὶ ἐπ δου 

ΘΙΏΡΙΟΥ 1Π6 υἱπιοεῖ ἐχροάϊ οι ; {παῖ ἰἤθΥ βῃου]ὰ δβυϑδεν ποιμίηρ ἴο 
τοϊασὰ δηὰ ἱπιρεάθ ποπὶ ἰπ {Ποῖτ ργορίεβδ ἔγοπι οὔ ρ͵δοβ [ὁ 8η- 
οἴδοῦ; δηὰ βἤουϊὰ ποῖ ἰανίβῃ ἴδοβα ργεοίσιιβ τηοπιθηῖδ, πῇ οὶ 
“οὐδ το Ὀ6 ἀδνοιδά ἰο [τε καοτεὰ δηὰ δγάυοιβ ἀμ 68 οἵ ἰδοὶν οδῖρα, 
ἰῃ οὐβογνίης ἴΠ6 ᾿σκδοῃθ, δηὰ υπηηοδηΐης τηοάθδ οὗ οογοιηοηίουβ 
ἰηίοτοουτεο. Νοῖ ἴδδῖ οὖν Ἰμογὰ ἰηϊοηἀοά {ππᾶὶ ἢ]8 ὨΊθοΙΡ]68 δῃου 
διυἀ!ου οἷν νἱοΪδίθ 41]] σοτητηοη οἰ] }γ δηὰ ἀθοθηου, δηὰ ἱπάμυειγὶ- 
οὐδῖγ οἴἶπεπα αραϊηκί 8}} {116 τυ ]οβ οὗ οουγίεουδηθβδ δηὰ ἀδοουυπι, 
δίηςα ἣδ οσοπμμηδαδα ἴδοτα, Ὀροη ΓΠοὶν Θηΐγβηοα ἰηΐο᾽ 8ῺΥ ἤσυδβε, 
ἐο εαἰμέε ἐξ, (Μαι, 10, 12.) ἀπὰ οὔβεγνα [86 συδίοπηδγυ Ὅτ οὗὨ 
οἰν! ] γ ἰῃ δίῃ [ἴ ρέαοε, (ἴὰκα 10, 5.} οὗ υηΐνογεβαὶ Πδρρίῃθβε." 
(Εοτηθ᾿  [πἰγοά. νοΐ. 3. Ρ. 429. 850 ΕυτΠγηλῖι5 : Τοῦτο προσέταξεν, 
οὐ βουλόμενος ἀπανθρώπους αὑτοὺς γίνεσθαι καὶ ἀπροσηγόρονε, 
ἀλλ᾽ ἀνεμποδίστους. 
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[Π6 ι.86 οὗὨ Βῆοο8. δηκὶ ρυΓ868:; ΟὨΪΥ ψ Ὦ16 (ΠΟΥ ΟΓΘ 
Θηρ] ογοθά οἡ [Π|8 ραγί συ 8 πηθ 8886, ἢ6 ΤοαυΓοα {Π}6 
ἕογθϑαγαησα οὗ ἤδη, {Π8 ἜΝΘΥῪ οπα ῆο 88. ἴπ6 
Ῥ888 ὈΥ τηἱρ]ῖ ρογοοῖνα {παῖ [ἢ 6ΙΓ πλ]πΠ 48 ογα [Ὁ]] οἱ 
{Π6 τηοβὺ ᾿προγΐδηΐ Ὀιιϑίη658, δὰ {πα ΠΟΥ ΟγῸ 
ΘΑΓΠΘΘΟΥ ἰπίθηΐ οἡ [6 ἱτπηπιοάϊδία ἀἰϑραῖεϊ οὗἉ ἰΐ. 
«ΤΠοτγείογα (οὔβεγνοϑ δεϊοοιίραη) 6805 δῃ]οΐ 8 ἢ 8 
ἀἰβοῖρ!65. ποῖ ἰο- Ομ, ἔογ {π6 β88κα οὗ βυςσῇ (ἰβϊην 
τηδί[6Γ8 88 Δρρογίδίῃ (0 1Π6 ἴὈγπὶ8 οὗ οἷν], δὴν οἷ 
1πο86 νοὶ ΠΟΥ ΘΟΠΟΘΡΏ8 ΨΠΙΟἢ Δρρδγίδιη ἴο ἰῃοῖγ 
ΒΔ οΓρα ΟΠἾο6. : 

ὅ. εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. - Α σοητηοη ἔογηι οὔ 846] 
(ΔἙοη, ἰῃ ἀαἰἷγ π86 ἐπγουρθουε ἐπ 6 Εδϑί, ϑαίαμε αἶδ- 
μην. 801 ὅδηι.. 925, 6. Τηδῖ βυοῦ ψ85 16 σοπι- 
τηοη βαϊυἰδίίοη οὗ δέδλορς ἴῃ Ὀεβίονιηρ {Ποῦ Ὀ}688- 
ἱηρ, δρρθᾶγβ Ὸπι 3Πη ἀποπγιουβ Ἐριρτδῃ οὗ {Π6 
Απεβοὶ. 72. οὗ Βγιηκ δηὰ ζδοοῦ8. Εἰρήνη πάντεσσιν 
᾿Επίσκοπος εἶπεν ἐπελθὼν. ! 

6. υἱὸς εἰρήνης. ὙΤ6 ἀγιῖο]6 Ἄρρθᾶτβ ἰο 6 ἀενοϊά 
οἵ δι ποῦ, δηὰ 18 1υ81}}7 τα]οοίοα ὃγ Ὑεἰδίείη, 
Οδρθο}!, Οτίοβραςι, Μαιπει, δαπὰ Δαίθγσ. Τῆς 
86ῆ86 Οἵ υἱὸς εἰρήνης 18. ““ ΨΟΓΙΠΥ δηὰ σαρδῦῖθ οἱ τϑ- 
ςαἰνίηρ {Πα ροᾶςθ δηὰ 88 νδ]ου) νυ πίοἢ γα γα σοι- 
Τηϊβϑίοηθα ἰσ δπθουηςσθ." ὅο0 Μϑεί(ἢ. 10, 11, ἂς 18. 
 εἰδἴεϊπ Ὄχσρίδιηβ, “ ἀϊρῃαϑ ααϊ 1}ὁ νοίο ροϊίδίιν ;᾿ 
ἃ τγοίδυβ ἴοὸ 9 ϑαῃ. 12, 6. Ἐρῆ. 4, 8. ὅ66 Κυΐη. οη 
Μαί. 8, 12. ΒΌΪΚΙΟΥ σοπηράγοϑ ἴῃ θυγατέρες ᾿Αρεὸς 
1 Ιβοςγ. Ρβῃη. Ὁρ. ρῥ. ὅ4. ἀρρίἸοὰ το τ1π6 ΑπιᾶΖοηβ, 
ψΠΙΟΝ τιϊρΐ Ὀ6 ᾿πἰοπάἀ6α ταί 848 ἀεδβοσὶριίνε οὗ 
{ποῖγ οπαγδοίθγ δῃα αἰβροϑβι(ίοῃ, [πη οὗἁ {πεῖν πο αρα 
δηά ἀσβοϑηί. ᾿ 

ἢ. ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν, 561]. δοθέντα, 
ΟΓ παρατιθέμενα, ἃ58 ἴῃ νΕΓ. 8. ὅδε6 Βοϑ. ΕἸ}]Πρ8. 878. 
80 Χρϑη. γι. ὄὅ, 98. τὴν φαυλότητα τῶν παρατιθέμενων 
βρωμάτων. .ὅεε Βδρβεῖ δηὰ Καυϊποεί. 

10--Ἰῷ. 566 1ῃ6 ποία οὐ Μαί(ῃ. 10, 14, 5664. 
Κυϊποοὶ ῬάγΑΡἢΓΒ868: “6 ἰδᾶνϑ γοῖϊ [ο γουγβονοβ, 
ΠΟ ἰοῆχεῦ σἤσοβϑο ἴο πᾶν δὴν ᾿πίθγοοιγβα ἢ γοῦ, 
Δη4, 680 νὰ 5Πο ἃ σΑΥΓῪ ψΠὮ 8 1[Π6 ἐἰξὲ ἔτοτα γουγ 
οἰΐγ, νγ Ὁ. βῃδκίηρ ἴ οὔ τεΐίυγη ἰ ἰο γοα. Οη {ἢ6 
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156 οὗ {Π| νοσῦ ἀπομάττεσθαι ἴῃ (6 ϑδδογοα νυ ογβ 
3866 ρδηθεῖπι οἡ (δ τ. δηα δερδδγ οὐ {(ἢ}18 ραββᾶρα. 

18. ἐν σάκκω καὶ στοδώ καθήμεναι μετενόησαν. 'Τἢδΐ 
{Π6 τἰΐ68 οὗ πηοὐύγηηρς δηα τορεηΐδησα ἤθσγο Δ᾽] υἀ6α 
ἴῖο0 ψοτὸ υ8084] ἴο [6 Ηρῦγον5, 15 ψ Ὸ}} Κηοόνῃ ἔγοιῃ 
ϑοπρίυγο, δηά [Πδι {86 Υ δῃου]αά 4180 ἢν θ6 6} οοπι- 
ἸΔ0Ὼ (0 {Π6 ΤγΓίδη8, ΤΩΔῪ ΘΑ5}}Υ θ6 ἱπιαρί πο. Βεΐ 
{παι [ΠΟΥ ΜΕΓΘ ἴῃ 086 δνθη διλοηρ (ἢ6 εδβίθγῃ ἢἃ- 
Ποη5, ἢ88 ὈΘ6ΘΉ [ἢ 18 ἸΘΔΓΏΘΟΪΥ ργονθα Ὀγν Κυρκο: 

᾿ “6 Τἢ8. Ροδβίιγο, Ὠδιιοὶν δ ἰηρ, 88 ὈΘΟΙ ΔΓ ἴο 
(Πο86 τΠδὺ τηουτηθ. δὸ ἴῃ Επιγρ. ρὲ. νϑγ. 1178. 
ΕΟἸγιοιηθβίζγα, βροδκίηρ οἵ Παγ ἀφαρθίετ, ΨἢΟ 18 ἴ0 
ΡῈ βδοιδῆςο, βᾶγβ : ἐπὶ δὲ δακρύοις μόνη κάθημαι τὴν δ᾽ 
θρηνωδοῦσ᾽ ἀεὶ. Χροη. ΟΥγγ. Ρ. 196, 127. δρεδκίηρ οἵ 
δε υἱὲ οὐ Αργδάδίδϑβ πιοιγηϊης ἴὉΓ μοῦ Πυδρδηά: τὴν 
ὃὲ γυναῖκαι λέγουσιν, ὡς καθήται χάμαι. Απὰ 4 }{π||6 
ἔασί ποῦ οὐ : εἶδε τὴν γυναῖκα χάμαι καθημένην. Απά 
Ρ. 127. ἐκάθητο κλαίουσα. Ατιίδη, Εριοί. ρΡ. 109. 
ικκάδησθε κλαίοντες. [Ὁ]. Ὁ. 820. καθημένοι κλαίωμεν. 
Βα ΤΏ ΘΥ δἷἶδο ρυΐ οἡ βδοϊοίοί ἢ, ἀρρθᾶγβ ἔσο Ε]υ- 
ἴδσοῦ,. Ρ. 168. ψῇο, βρϑθακίηρ οὗ [Π6 ϑρογβι ἰοῦ 
ΠΙΔΏ, 8805: ἔξω κάθηται ππρε ἐν ἔχων, ἢ περιεδωμένος 
ῥάκεσι ῥυκαροῖς, Δ ἀαβοῦῖθοβ ϑυοῇ βογί οἵ πηθῆ 83 
εν Πρ. (61, 81η8. δο ΡοΓΡΏυΓΥ ἐ6 Αδδίηδηίς. 
Ῥ- 398. ϑροακίηρ οἵ 6 ϑδυγίδῃβ: εἴτ᾽ ἔλαβον σακκίον, 
εἴτ᾽ εἰς ὁδὸν ἐκάθεσαν αὐτοὶ ἐπὶ κόπρου. ( Κυρκο.) 
 οιβίθιη οἰΐοβ Ηοιῃ. (ά. η. 145. Ὁ δ᾽ ἐλλιτάνγευεν 
ὀδυσσεὺς --- εἷς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἐξδετ᾽ ἐπ᾽ ὀσχάρῃ ἐν κονΐησιν 
----οὔδε ἔοικεν Ἐξεῖνον μὲν χάμαι ἧσθαι ἐπ᾽ ἐσχάρῃ ἐν 
κονίῃσι---ἀλλ᾽ ἄγε δὴ ξεῖνον πεῖν ἐπὶ θρόνον. (Κγρκο.) 

10. ὃ ἀθετῶν ὑμᾶς, ἐμὲ ἀθετεῖ. ΤἢΘ Ββοηΐθης ἰ5 
ὙΧ611 ρδγαρηναδβοά ὃγ Ευμγτμβ: “ὙἼΒ6 ἀϊδβργᾶςθ, 
τπουρῇ ψοιιῦ δ, οχίθηβ (ο "6, ψῆο β86ῃηΐ γοὺ: δηᾶ 
τοτῃ πιὸ ἴοὸ Ὧν δαξλοῦ, πο βθηὴϊ τὴ6. ““ΒῪ {3 
Γα]θοίίοη, ἀρ ωλιαν Ἑυϊῃγηηυ8,) Οὐῦ Τογὰ Ὧδ58 ἰῃ 
νον ᾿Ἱηογοάυ εν δηᾶ ρογνογβιγ." 

19. δίδωμι---ἐχῆροθ. Ασοοταϊηρ' ἴο {Π6 ορίηϊοηϑ οὗ 
Αἰπιοϑί 4}1 (ὐοτημηθηϊδίογϑ, (αηἀ διποης (Π6 τοδί α- 
8681.) {Π6Ὶ1Γ 18 ἴῃ πατεῖν ὀπάνω ἄφξων καὶ σκορπίων δὴ 
8Πυβίοη ἴο ΡΒ. 91, 18, δΔηὰά {π6 ογάβ ἅγθ, ὈΥ αοοοηι- 
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τηοάδίοη, (Ποιρῇς ἴο 5ρΏΠΥ ἀ6] νογαποθ, Ὁγ Ὠινίη8 
55:32 ῃης6, ΠΠΌΤΩ {Π6 τηοβὲ πη ηθηΐῦ ρογϑοηδὶ ρ6γ 8. 
Το 115, οννανοσ, Κυΐποοὶ οδ)]θοίβ ; δηᾶ ὑοπλαγΓ5, 
{πᾶΐ τἢ6 ἀϊδοοῦγβο 18 ποῖ 80 το οἵ ναὶ ἀμ ἃ18- 
ΟΙΡΙ65. ψουὰ δεν ἴον τῃ6 ῥγοΐββϑίοῃ δηὰ ρσγοιμὰ]- 
δαϊίοη οἵ [6 (Ἰγιβϑιίδη 11, θυ ταί ψ]αΐ ΓΠ6ΥῪ 
8ῃηοι ἃ ἄο ἴον {π6 Πιγίμογαηςσοα οὗ [αἱ το]; ρίοη. ““ ΕῸΓ 
(βϑαγβ ἢ6) δὴ ππᾶρα δά ριθοθθά, ψηϊοῇ βρηϊδοά, 
(ἢδι Ὀγ ἼΠ6 1861 0168 τη6 ροόονοσ οὗ ϑδαίδη νδβ ἀϊπι1- 
ὨϊΞη6α , δηᾶὰ ἰῃοιοίογθα ἰἢθ6 ἔογπηϊὰ πατεῖν ἐπάνω 
ὄφεων ἀδῃοία8 ἴο Γαι ρ]6 προη δηὰ ἀΘϑβ ΤΟΥ͂ Βαγρϑηίϑ ; 
8η4 ὈΥ πατεῖν ἐπάνω σκορπίων 18 τηρδηΐ τυεαζοπ ἐδ 
Ῥοισον ὁ, ϑαέαπ, ἰο ΜὮοπι 41} ἴἢ6 1Ππρααϊπηθηῖ8 ἀπά 

. Οὐϑίδοϊο5 ἴο [Π6 ΟΠ γιβεϊδη ἰο ρσίοη ἄτα αἰρθυ64 
ἸῺ 16 Ναὸν ᾿αβίδιηθηιϊ." 18 15 Ἰηἀ66α ᾿ἸΘΑγηρΑΪΥ 
σοηςοῖνραά, διιῖ 15 ἴο π16 ποῖ αἰἴτ6 σοηνίηοίηρ. [ τὰ- 
{ΠῸΓ δβϑθηΐ ἴο {Π6 ἔουπηθῦ ᾿πἰογργοίδςιοη. Β0οϑ8, ἴῃ 
ἢϊ8 Οὔ. τῖ. Ρ. 105. μὰ8 ν6}} ορβεγνεά, (μδὲ βοῖ- 
Ροπίβ ἅγα οἴμογν δα 8 ϑ πο] οἵὁἨ ψ]ιδίθνθγ 185 τηοϑβὲ 
ΠΟΧΙΟΌ8, Πα ΘΡρΘοΙ γ οἱ οὐδ υ πὰ ἀδηρογοιιβ αά- 
νΘΙΒΆΓΙ68. Ηδ δρίγ αυοΐο58 Νισορῇ. Οηΐγοςσ. . 19. 
ὄφεις ἀναιρών τοὺς ἐναντίους νόει. ΝΥ οἰβί6!]η ο[685 Ηνρίη. 
Αϑβίνιοη. 9, ᾧ. “(Νερίιηο (ἰδϑίογι εἴ Ρο]]ας1) ἀαάιϊξ 
Ροίεβίδιθῃηηη ἡϑιυ γα σῚ5. 581 6586. Αϑβιγαιηρβγυοῇ. 
Οἰμητγοογιί. ὄφεις πατεῖν τὰ κέντρα τών ἐχθρῶν λύει. 
Ευβίαίῃ. οα ἤοῃι. Οἀ. λ. Ρῥ. 485, 0. ὅθεν καὶ παροιμία 
ἐπὶ τῶν οὕτω σκώπτειν εὐφυών τὸν ἀρχίλοχον πεπάτηκας, 
ὡς εἴ τις εἴπη σκόρπιον ἢ ὄφιν, ἢ κακὴν ἄκανθαν. Με- 
ἀγαβοῖ ΤΟΙ]. “ Τοί5 Χ]1. Μρηβίθιι8, αυΐθι8 
Νοδοῦυβ [Ὁ1Ὸ τη ἀῇοᾶ, διηθυϊαθαῖ ΒΌΡΟΙ 8ουρθηΐθϑ, οἵ 
ὨΟη ἰΘἀοραηΐ ουπι." 4] τη, Η. Ν. 10, 28. ἀνυπόδε- 
τοι βαδίϑουσαι καὶ μίνον οὐ πατοῦσαι τοὺς σκορπίους, 
εἶτα μέντοι ἀπαθεῖς διαμένουσι. ὩΣ 

190. Οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσῃ, δἠαϊέ ὃψ πο πιδαης 
μιανέ ψομ. Ὑἢ6 τῆγαα ποράςναβ δι Γεηρίῃοη {Π6 πορὰ- 
τ[ἰἴοη. ὅδ [Π6 Ὀ68ὲ ἀτροῖς ψυυϊογβ, ϑὅθ6 Μαγκίδηα. 

40. [πῃ ογάδθσγ, ονθνοι, ἴο ΓΤΟΡΓΘ58 [ἢ ἢ]15 [Ὁ] ον 65, 
811} ρυϊὰθ δῃᾶ οοησοὶξ δῇ [686 Ἐν μα δϑο οὶ διἢ8, 
δηᾷ ἴο σογγοοῖ {π6 βιρροδβίίίοῃ οὗὁἨ ἢ18 Π)15010165 {δαὶ 
10 ν85 τῃδῖγ ργραΐοδί ἤοποιτ, ἰδῇ (μον ἢ ἀδιηηοῃ8 

ΥΟΙ,. 11. Ζ 
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ἴῃ βυθ)]οοίίου ἰο {ΠπΠ6π|, ἣ6 Ῥγοπιΐβθ5 τησο σφ, ϑαΐοῦ" 
{πἰηρβ, Ἡδιη θυ, ([Π6 ρονοῦ ἴο ἀδβίγου γαΐδο γοίϊ ίομϑ, 
δηἀ ῥτοραραία ἰῃς ἀοοσίτίπε οὗὨ βαἰναίιοη, (ν. 18,10.) 
Δηἀ μου :βϑίοη (0 ΘΠ]ΟΥ ἔθ] ον ἴῃ (ἢ6 ΜοββίδΠ 5 
Κἰπάοιμ, δης γοοοιῃτηθηα 1{ ἴο οἰἤοΓβ; δηά δά8 (6 
ἔο] ον ίηρς δάϊμοηϊίοη: “Τα οῖσθ, πόοσανοσ, ποῖ 80 
τοῦ (Πδι (ἢ6 νΘΓῪ ἀΘΙΟἢΒ ΟΌΘΥ γοι,, 848 (ῃ8ὶ γΟῸΓ 
ὨΔΠ168 816 γι (θη 1η {Π6 Ὀοοῖκς οἵ 116. (Βοβδημ.) 
Ουα {Π6 ἰάϊοπι μὴ ὉΠ] ον ὈΥ ἀλλὰ, ποη ἐαπιφιαπι, 
8686 Μαγκίδηἀ ἂρ. Βονγϑῦ, δῃὰ ὅ. ἢ]. [16χ. Τῇῃο 
Ρἤγα86 γράφεσθαι ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἰ5 ΘΧρΙαἰηοὰ 2μ5 οἱυῖ- 
ἐαἐΐς οοὐἰοοέϊς ἀσοΐρογθ. Ἑαυΐυτα Π{{.18 ἤογο (48 οἴβῃ 
Θἰβθνῃογο) Ὀγουρῇι ἰογνψαγά ὑπάθγ (Π6 ἱπιαρὲ οὗ δὴ 
ΘΑΓΙΠΪΥ πολίτευμα, 5ϊπ6ς [Π6 Ὠ8ΔΠ168 οὗὨ οὐέξπθηδ ἅτ ἴη- 
ΒΟΥ α ἴῃ α δοοῖΐ, ἴτοτη ψὨ]οἢ ἀγα ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΪΥ 6χ- 
ρυηροά {Π6 πϑιη68 οὗ [086 ΡΘΓΒΟἢ8 ΨΏΟ ἂῇὰ ἐβουρῆὶ 
πηογίηυ, ἀηὰ ψῆο ΓΠΟΓΘΌΥ ἰο86 {Π6 7μ5 οἱυϊέαξϊὶδ. 
ΤΏ ᾿ᾶρο ψῇίςῇ δἰἰγιθιιία8, α δοοΐ, ὅτε. ἰο αοά, 18 
[τοααθηΐ τὴ (ἢ6 ΟΙα Τοβίδιηεηίΐ, δηά 1η {πΠ6 ΒδὈὈίη!- 
08] γι ηρθ, ΠΟΥ 18 1 Τάγθ ἴῃ {6 πον Ταβίδηθηί. 
δο Ηδοῦτγ. 12, 28. πρωτότοκοι ἐν οὐρανοῖς ἀπεγεγραμιμένοι. 
Κυϊποοῖὶ γοΐδγβ ἴο Ψ]κ. οῃ Ηογοάοί. ὅ, 58. Εγποϑί. 
οη ΟΔ|11πὰ. 1. 1ῃ (6γ. δ7. δηὰ δερδὰγ ἢ ἷοο. Αρϑϊηβὶ 
{ἴο88 ψἢο ψουἹά ἔγοπι (18 ρᾷβϑϑᾶρσε οἱϊςϊξ ἃ βυρροτί 
[ο ἴπ6 ἀοοίτγης οὗ εἰθοίίοη ὈΥ δὴ δρβοϊιιῖαε ἄθογθο, 
Οτοίϊ5 οβδγβ {Ππ6 ΦὉ]Π ΟΡ ΓΟΙΊΑΓΚ8: “ΝΑ δὰ 53.8- 
ἴα ργβοῃΐθῃ, οἵ αυ!άθτ ϑὰὉ απ σοηαϊοη6, ποη 
δὰ εὐἰἴθγῃϑ, θδ406 ρυγα οἵ ρογεπρίογια, οἱ ἀδβογείδ, 
δος ἸΙοουίϊίο ταΐογθηάδ εϑί." δὸ ὙΥΠΠΌΥ οὔβογναβ, 
(πδὲ {18 4068 ποΐ βρη" δὴ δβοϊαία οβοιϊίίοη, δυΐ ἃ 
Ῥταβοηΐ τρῆϊ το Π|8 οἴογηδὶ, {πγουρῇ (6 οραβάϊθηςς 
οἵ 11. ὅ66 α'5ο Ηδοίκβρϑδῃ. 

ῷῷ, ἀποκαλύψαι, ““ἰῃαί ἰῆουὰ ἢαϑὶ γχονραϊρᾷ. 
ΤΠοΓα 18 ἤθγΘ ἃ ΓΘίδσσθησα (0 {ἢ6 οἰγουπιδίδῃοοθβ οὗ 
{1π2658 8 βϑοϑ8βοη8. ΕἸἾγϑί, ἰῇ. (ὐοβϑρθὶ ψα8 ἴο Ὀ6 γϑ- 
νοδ]βα ἴῃ 8 ᾿ἰπτθα ἄσρτγθα: αἴζοσ ἢ Βαϑυγγθοίίοη 
ἬΊΟΥ͂Θ 858 ἴο Ὀ6 Γοναδὶθα, δηα ηιοϑδέ ο7) αἷΐ αἴοσ τῃ6 

 θΠιβίοη οὗ [Π6 ΗοΪγ δρ γι. 
94., καὶ βασιλεῖς, ανοῃ Κίπρθ. ΤΠα 7ι5ῖ ἅτ εΪ56- 

ψἤαΓα οΔ]]6ἀ Κίηρθ, ὅδε ΡῬιηοίη6}}1}85 [πηη. ἘΘΗ͂Θχ. 
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.6561. (7ο1 ἢ.) Βα6 1 νου πογὰ (στ ὙΠΘορἢγ- 
δοῖ,) (κα Αἄϊηρε τὰ ἴῃ 6 σοιῃπίοῦ 56η86, 8ηἀ ὉΠ6οΓ- 
βίδηἀ αν, Ψοβϑι, δηὰ {πο86 οἵμογ ρίουβ εν βῆ 
ΤΠΟΠΔΓΟἢΒ ψ]10 ΪοοΚοά ἔογναγά ἴο τοἀοιηρίίοη ὈΥ [86 
Ρτοιηδοα Μαοββίδῃ. 

926. «68115, ἰῇ ογάοσς ἰο βδον ἰῃδῖ ὈΥγ ἢ18 1πϑίγιιο-. 
(1008 {Π6 αν 15 ποῖ λϊπάογά, Ὀμὰΐξ ταῖθοῦ ρογζοοίοα, 
Τοίδγϑ Ὠϊπὶ ἰο (ἢ6 Πινίηα [νν, δηἀ 6η]οἱ 5 οἡ Πΐπὶ 
{6 βἰυ61οι18 Οὔϑογνάηςσα οὗ 1. 

37. ἐξ ὅλης τῆς καρδίας. 866 (Π8 ποῖθ οἡ Μαί(ῃ. 
42, 87. ϑοιῃδ (οιημηρηίδίοῦβ (48 [2)4}Ζ1118 ἃρΡ. Κοο- 
σἤ6 1) ᾶγθ ἴοο 830] ς]ἴοι8 [0 866 Κ ἃ ραχγί σου δῦ δηα ἀ18- 
(ποῖ Ιά68 ἴῃ δδοὴ οὗ {Π6 ψογαβ ἤθγθ υϑ868. ΟἾΠ6ΓΒ 
(49 ΑΡρ. ΤΗΠοίϑοη δηα Τ)οάατ!4ρ6) δγο (1 (ηκ ν᾿ 1} 
ΤΟΣ ργυάθησο) σοηΐθηΐξ ἴο Δοαυ 6566 ἴῃ (ἢ6 σοηπογαΐ 
ἰ΄68 ; ἀδποίϊηρ' 411 (ἢ6 [Δσι}} {168 οἷ. 5ου}], ὅς. ὍΤΠ6 
ΘΧΡΓΘΒΒΊΟ. 18 Ποῖ, ΠΟ ΟΥΟΥ, ἃ Ιθγ Ηδρτγαίϑιῃ, Ὀυΐ 
ΟΟΟΌΓΒ 4180 ἴῃ (ἢ6 (Ἰαββίοδὶ ψγοσβ, 88. ρρθᾶγβθ ἔγοτα 
{Π6 ΤΟ] ίπρ ραβ8βαρὲ οἵ Ρ]δυίυ5, (δρᾷν. 2, ὃ. (οἰϊοά 
Ὀγ Με. Βυϊκὶθυ) : “ 1ἀ ρείδιι, ἰάᾳι 6 ΡΟΓβοα ΔΓ σογά 6 
οἵ Δη1Π|0 δἴᾳιδ νἱγθιι8.᾽" 

48, ὀρθῶς ἀπεκρίθης. Ουγ [,ογὰ βαγ8 (Πα ἢθ ἢδ5 
δηβνοτοα στ ρῃον, Ὀθσδι186, ἴῃ ἕδοΐ, 6 ἢ48 πηδπίϊοηρά 
ἔνο σοπη!δη θη 8 ΨὨ]Οἢ ΔΓΕ ΟἸΟ5 6 σομηθδοίρά ἴο-᾿ 
σοῖο, (Ευζῆγιῃ.) β 

29. θέλων δικαιοῶν ἑαυτὸν, τοϊδλΐηρ ἰ0 υαμπὲ ἠϊπιδοῖ 
αὁ 7ιιδέ, οΥ (88 Κυϊηπορὶ .᾿Ὠ ΘΓργαί8) ἐμϑοηέθηι 86 ἀ6- 
οἰαγαγο, ἴο Θχσμδθ ἐϊπιδοῖῇ, Ἐον ἴῆ6 ὕΠαγθε (ο0Ὁ- 
8οῦν9β Κυϊηο6}) ψ|θῃ6α ἰο δῆον ("δ πα ἢδα ποΐ ῥτο- 
Ροββᾶ 8 μὴ ἀν ΟΥ̓ ΘΑΞ1Υ 801ν80]6 τρῆμα θυΐ οπα οὗ 
ΠΟ ϑ  ἀογαθ]6 ἱπηροείδηοο δπᾶ ἀπο] ξ ἀοίογπ Δ (!10}. 
δίπσθ πλησίον 18 8 ἰοτπ οἷ οχίθηβῖνα Δρρ᾽]οδίοη, ἢ6 
[8668 οσσϑϑίοη, ἔγοτῃ ἐπὶ ΔΙΌ Υ, ἰο Ρυ {π6 4168- 
ἰἰοη, καὶ τις ἐστὶ μου πλησίον ; 9689, Ποψνονόγ, σθ- 
ἐὐγηθα δῃ ΔΙΒΨΟΙ 6ΕΪ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ [0 (ἢ6 Θχρθοίδί οι 
οὔ {π6 ἰδύγοῦ: “ἢ Ὀγ ̓ οδοβίηρ {Πᾶὶ (ΔΓ {Π6 εχ- 
8ΏΡΪ]6 οἵ {Π6 ϑαιηλτίδη ψ8ο δα ἀδδβαγνθά 80 γψ6}} οὗ 
186 76») ὄνϑη ἴο βίγδῃρϑυβ, ἔογε βΉ ΓΒ, 8η4 Θῃθι 68, 
ΘΓ ἴο ΡῈ οχίοεπάδά {πὸ οἶδοοϑ οὗ ΠυπΊΔΠ Ὕ δηᾶ 
κἰηάἄηο88, ἢθ [οἷν 1[η6- Ῥῃαγίθοα ποϊῃϊηρ [0 ΔΗΒΎΘΓ. 

2 ὦ 
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Οὐ (16 ψοζγὰ πλησίον 5866 ὅὍἢ]. 1,6χ. 1 τηυδί ἠοῖ 
οἰ (0 800] ο (ἢ6 Θχοθι]θηῦ ἐχροβίοη οὗ Ευϊῆγ- 
τηὶὰ8: Πλησίον λέγεται, πᾶς ἄνθρωπος, ὡς -ἐγγιξδόντων 
ἡμῶν ἀλλήλοις κατὰ κοινωνίαν Φύσεως. ϑιτη1|ἀγ ἴο [{ 18 
ιμαι οὗ ΤΠΟορΡ γ]δοῖ: Πάντες γὰρ οἱ τῆς αὐτῆς φύσεως 
κεκοινωνηκότες πλησίον σοὶ εἰσὶ. 

80. ὑπολαβὼν. ΤὨΐ8 ΠῚ ΓΑΙ βρη ῆοβ ἐακίησ ἠϊπι 
1}. απδιυογὶηρ : ἃ βιρῃϊβοιλίοη σοτησηοη Βοίἢ ἴο (Π6 
ϑογιρίαυγα! δηα Ηδ]]Θη] 8.16, πα 4180 ἴο (μῃ6 (Ἰαϑβ81ςδὶ 
ψτίογβ. (66 Ὗ εἰ8.) δὸ {π6 [«δη χοροῦ δῃὰ διι- 
οἱρεῦο. (δεε Εδοςιοίδε  [.6χ.) [1 18 ψ6}} οὐβεογνοά 
Ὀγ Κυϊποοϊ, ὑπαὶ ἰῃ 1Π6 Ὀοϑὲ (Ἰαββϑίςδὶ ψγί(ειϑ {16 
ν οΓα ὑπολαβεῖν 18 )οὶποα ἰο ἔφη, ΘΠ ΔΩΥ ΟὨΘ ἰηΐογ- 
Γυρί8 [Π6 ΒρΡΘΆΚΟΙ, ἃ Πα 80 ΔΏΒΨΘΙΒ ἢ]Π} 88 0 ἴ8Κ6 6Χ- 
σορίίοη δἴ, ΓΟΡΓΘἢΘΠα, ΟΥ δἱ ἰϑϑαϑί οἰγου 80 7106, ΟΥὉ 
σογγθοΐ, 8ὴγ ροϑι(ίοη ἰαϊὰ ἀονῃ Ὀγ (6 οἴδΟΓ; ἰη 
ψ ὨΙοἢ οά86 ἴΠ6 ψογά 15 ποὲέ γοάμπάαπέ. ὅ66 Χϑηῃ. 
Ογγ. 2, ὦ, 1. ὅ, ὅ, 11. ΡΙαί. Ῥῃφά. 4. Εἴγιῃ. Μαρ. 
4130 ϑυιίςογ. πὰ Ηδβγοἢ 8. 

80. ἄνθρωπος τις, ἷ. 6. ἃ σοΓίδϊ 06 Κ; 88 15 ρμἰαίη 
ἔτοιι (ἢ 6 ψν 016 βοορβ οἵ {Π6 ράᾶγαΐ}]θ, {π6 τῃτοπίοη 
οἵ νι ϊοῇ 18 (45 (διῃρῦ6}} οὔβογνθβ) “ ἰο σοηΐουπά 
{Πο56 τη] ρηδηΐ Ψ6ν18ἢ Ὀγο)υά!σ 65 ψ οἢ πηδά6 {Π6πὶ 
οοηῆησ {ἰ|δὶγ σμαγ Υ (ο ἰἤοβα οὗἁ {Ποῦ ον παίίοη 
δη γοϊρίοη. Νοῦγ σου]ὰ δὴγ {πϊηρ θ6 Ροίτον δἀδρίϑα 
ογ [Π6 ρύυγροβα [ἤδη [18 βίου, ννῃιοῃ, 88 10 15 υἢ]- 
νΘΙΒ4ΠῪ πηάογβίοοα, Ἔχ 118 ἃ ϑαιηδγίδη ονου]οοί- 
Ἰηρ' 8}1} ἠδέ! 941] δηὰ γο]ρίουβ αἰ γοησθβ, δηα ἀοϊηρ 
οἴποοϑ οἵ Κἰπάῃθβ8 δῃηὰ ἰυτϑη} 7 (0 ἃ ψδν ἴῃ α18- 
ἴ[Γ688β.0. Βγ {15 τ168η8, (6 Ὠδιτον-]ΠΠ 64 ῬΏΔΓΙ866, 
νο ρυΐ {Π6 φιαϑίίοη, 18 ΒΓρ βο ἰηΐο ἃ σοην]οίϊίοη 
{πὲ 1Π6γῸ 15 βοιηθιηρ δ]40]6, δηα ἀνθ ἀἰνίηρ, 
1ῃ. ϑυγιη τ ηρ; 4}1} ρᾶγί!α] σοπϑβιἀογϑίϊοηβ, δηᾶ [ἰϑίθη- 
ἴηρ; ἴο {Π6 νοῖςθ οὗ παίιιγα, ψῃιοἢ 18 (Π6 νοῖςα οὗἁ 
Οοά, ἴῃ ρσινίηρ γα ]ο ἰο [6 ἀπῃδρργ.᾿" 

80. κατέβαινεν, [Πα γᾺ}]Ὶν ἀοδοοπαθά; ἴῃ Μ Ὠοῖ ψογὰ 
[ΘΓ 18 ἃ Γοίδγθησθ ἴο (6 γϑϑρθοίϊνα δἰ υδιοῦϑ οὗ 
Ψογίοο δηά Ψ6γυβαίθη : ἰἢ6 ἔογιηθσ Ὀδὶηρ ΟΠ 8 ἰδνοϊ, 
8η4 [Π6 Ἰαίίαγ ἴῃ ἃ νδ]]ογ. [ ψ͵ὰ8 5ἰ(ιιδίθα Ὁγ (6 
τῖνο Φογάδη, δὴ μιιηάγοα δηά ἔογίν βἰδ α΄ ΠΌμ 96 Γὰ- 
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88 |61, 8η6] [ἢ ροριυϊαίίοη “Δηἀ σοπηηθγοῖαὶ ν᾽ 68 1{|} 
Ποχί ἰῇ σης ἴο {{ΠῸ τηθίγορο 8; 8ἃ8 Μ ᾿6ΆΓ) [ΠΟΙ 
205. Δηϊ. 16,7. Τα σοδᾶ Ἰοδάϊηρ ἴσο οὔθ ρῥΐδεθ 
ἴο {{|Δ οἴ Π6Γ Ια {τοι ρῇ ἃ Κιπά' οὗ νη! άἀθγηθββ, δης 
ν)28 80 ὕοβϑεῖ ἢ τορΌοΣβ ὑπαὶ (45 26 οπης6 (618. 0.5) 
1. 85 σ8|16α {πΠ6 δίοοάψ τῃῇ᾽΄ψ. Ἠΐϊ5 Μογάβ (6Γ. 8,9.) 
Δα ΓΑ ΌΪν 1Ππ|8ϊγαία (ἢ6 ρ᾿γθϑθηΐ ρᾶββαρε: “Ασδῦ68 
---αὐδ' σ'6 5 ἰδίγος! Π115 ἀραϊα ὑ5ηιι6 Ὠοήϊα ἱποιιγβοῖ 
[6 ΓΠ}]Πη08 Δ] ϑίηο, εἴ ἀοβοθηάθηΐοβ ἦἀἄ6 Ζ6γυβδίοτη 
ἴη Ψψογίοῆο οὐϑιἀοϊ νι45. 'ΓΏΘΓΟ 18 ἃ νϑγὺ οχδοΐ ἀ6- 
ΒΟΓΙΡΓΟΩ οὗ 1Ἅ ἴῃ 408. Β. 4, 8, 2. Ρ. 1198, εἰ 8666. 
ΠΘΓΘ ἢ6 5408 [Ππᾶ{ {Π6 ψν 1016 ψνΑΥ τοι ΨΖ6γ]οῆο, ονθη 
(0 ΨΦογυβαίθιῃ [86], γγὰ8 ἀθβογί δηα τστΌοοΚΥ : τὸ μὲν 
μεχρὶ ᾿ἱεροσολύμων αὐτῆς ἔρημον καὶ πέτρωδες. Μτ. 
Ηοτηα (Ἰπίτγοα, ν. 8. ρΡ. 47.) [ν'ὰ8 γυ γ οὈβογνθα {Παᾶΐ 
118 οἰδη οὗ τηουπίδ!η8 18 Τυρραα, 8πα ἢδ8 Δ᾽ ΑΥ̓Β 
αῇογάδα ᾿υγκΚιηρ- Άσ68 ἰο τοῦ 618. ““ΝὼῸ ΨΔΥ (88 γ8 
Με. Ἠοιγῃθ) ννᾶ8 ποτα γεσπθηιθά [ἤδη (ἢ 18, ὈοΓἢ Οἡ 
ἀσσουπέ οὗ 115 ἰρδάϊ!ηρ ἰο εγθα, δηα ἐβρεοια!ν "ὸ- 
σαυ.86 {Π6 0149868 ΟΓ 8ἰδιΊοἢ8 οὗ [6 ῬΓΙθβίβ δηά [,6- 
νΙ65 ψοῖα ἢχοά δἱ Ψ6γοῆο 88 ψ 6 }} 858 εὖ Ψψθγυβδίθῃ : 
8η6α ΠΘησ6 10 15 (ῃΠδἰ ἃ Ῥγιεϑί δηα ἃ [ον ἅγα πηθη- 
ἰοηΘα 858 ἰγάνϑ]] σ᾽ (Διὶ ψγᾶγ." Μή οἰβίθιη οἰΐοβ Επι- 
8βοῦ. ἀ6 1,. Η. ““Αἀοηϊπη)---Οτεθοο αϊοϊζυν ἀναβάσις 
πυῤῥών, 1, αἰ δυίοπι ἈρΡΡδ γί ροίαδϑί 480 Θη8118 τσυΐο- 
ΓᾺΠΙ, 8ῖνθ γυρθηίζιιπ) ῥσορίογ βδηρυ!ηθπ), 4] 11Π|ς 
ΟΙΘΌΤΟ ἃ ἰδίγοπιθιι [ἀηἀἰΐαγ, δὲ δυΐθη σοηῆηϊατη 
(γἰθυ5 Φυἀε οἱ Βρη]διηῖη ἀσβοθηάρηςθιβ δ᾽ ΖΕ]18 
ψογισυ, 001 οἱ Οδβίθ τὰ τἰ Πἴυπ ᾽πὶ 6ϑὲ ΟὉ 
ΔΌΧΙΠΔ ν]διογαηι. ἢ 

80. λῃσταῖς περιέπεσεν. ΤὮΘ ψοϊὰ περιπίπτω 5ὶρ- 
Ὠἰἢ65 ἐο αἴ ογ παρρθη προη, πιθοΐ εὐἱέδ, ἴῃ ΔΏΥ ΜᾶγΥ: 
Δη4 τηϊρἢϊ βοὴ ἰο θ6 ΔρΡΙσΔΌΪ]6 ἰο σοοά 88 ψ6}} 88 
αν]. Ὑοῖ, Ὀοΐἢ ἴῃ {Π6 δοτιρίαγοθ δηά ἴῃ (ἢ6 (]δ55,- 
οὉ] ψυυΐογβ, 10 18 ἸΠν ΓΙ ]Υ ἔουηα ψ ἢ (Π6 δαάιπίοη 
οὔα ψνοζὰά δἰ ἢ 6. ΘΧΡΓΕΒΒΙ Πρ ΟΥ ΠΡ] γιηρ ΘΝ}] ; βοπγο- 
{1π||68, πβοψονοε, νιίπουΐς ἀπδὲ δά ἰοη. ΤΠαΐ 11 18 
ποΐ ὑπο ΘΠ} τϑοὸἃ στ {π6 δα! οη οὗ λησταῖς 
18 μία! ἢ ἴσου Ὠυτηθτου 8 ΘΧΔΙῚΡ168 οἰἰοὰ Ὀγ δ εἰβίειίῃ ; 
ἴο ψίο 1 ααὰ, Ὀίορ. [μδοτί. 4, 58. λησταῖς περιέπεσε. 
δηἀ ΡοΪγϑι. 4, 2, 18. ᾿ 
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τὸν ὄγμον ἄγειν ὀρθὸν δύνᾳ, ὡἧς ἠμὼ ἐι ἅγες.ς Τἢθ ἰοχὲ ἴ5 
δἰ σαηγ 1Ππ|ἰγαῖθα, δηὰ 118. δ᾽} 8]0ἢ5 ἰγαςθα, Βοίἢ 
1 Γεϑρθοί ἴο {μ6 πδίιγα! 56η86 δηἀ β8ρ᾽ ταὶ Δρρ]]- 
οδίϊοῃ, ἴῃ ἃ πηϑϑίθυυ αἀἰδοουγβο Ὀγ Ὠτγ. ΜΑΙ Ὁ Υ, νοὶ. 
2. Ρ. 161, βοᾳᾳ. Οτοιυ8 γϑιηδγκϑ ἐδαῖ ἤσγα, (88 οἴθῃ, 
οἰβενογθ, τῃ6 ἀπόδοσις 158 πη! ηρ]οα ἢ (ῃ6 ςοπηρα- 
ΤΊβοθῆ, Ηδ 84]80 οἰΐθ ἃ ραϑϑαρα οὗ ὅϑηῆθοβ, “"διῃθιῖο 
ΠΟΏ γοβρίοί,᾿ δηὰ βρι Δ} ΔΡΡ]1658 (παῖ, δηὰ [ἢ 6 
ταδρηδηϊηουβ Εομπδη πηᾶχὶπ), “ ΝΙἢ]] δοίη νι άοτὶ 
αᾳαδηίαῃ βιρογοϑί αὐοὰ ἀραίυτγ, ἡ (ἢ! οἢ τηδν 6 σοπ)- 
Ῥαγοὰά ψι ἢ ἰῃδι οὗ ουγ Ῥοεῖ, “ΤΙ ποιῃίηρ, ἀρηβ 
ψ 16 διρῶς Γοπηδ] 8,7); αἷ8ο ἴῃ6 Ῥγιπδρογθδὴ ἐἀϊοὶ 
τοςογάθα ὮΥ δ᾽ ΠΊΡ|1ς. οἡ Ερίοι. 882. (εἰϊοὰ Ὀγ 6.5.) 
ξοικε δὲ ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ τὸ παρὰ τῶν Πυθαγορείων σύμβο- 
λικῶς ἐνδείκνυσθαι" ἔλεγον δὲ ἐκεῖνοι" εἰς τὸ ἱερὸν ἀπερχό- 
μενος μὴ ἐπιστρέφου' ἐνδεικνύμενοι, ὅτι τὸν εἰς θεὸν ὁρμη- 
θέντα. οὐ χρὴ δίγνωμόν τι ἔχειν, καὶ τῶν ἀνθρωπίνων ἀντε- 

᾿χόμενον. ΑΑ 5ϊ [1118 Γ πιαχίπ 15 γεσογά θά ἴῃ ῬοΟΓΡΏΥΓΥ, 
οὗ ἃ οογίδιῃ 88ρ8 ο8||6 4 Βαγάθβϑηαβ : οὔτε τρὰς γυναῖκα, 
οὔτε πρὸς τέκνα, εἰ τύχοι κεκτημένος, ἐπιστροφὴν ἢ τίγα 
λόγαν πεποιηκέναι. ηΔ4]γν, Υεἰϑίοϊη οἱζθβ 1 οίδη, 
Οδίδρ᾽ιι8β 14. ἐπιστρέφονται γοῦν εἰς τὰ ὀπίσω, ὥσπερ οἱ 
δυσ'ρωτες, Ὑ ὨΙΟἢ ΓΘ] 45 ὁη6 οὗ {ἢ εἰαρδης 16 οἵ 
ΟἿ στοδῖ ἱγτῖς Ῥοβί : “Νοῦ οϑϑὲ οῃῇε ἰοημίηρ ᾿ἰηροτῖ- 
ἱηρ ἰΙοοῖκ Βεῃϊηά,᾽» 

ΓΗΑΡ. Χ. 

ΨΈΕΚΒΕ 1. ἀνέδειξεν, βρροϊηἰοά, Τῆς ψογά ἀνα- 
δείκνυμι ῬΓΟΡΘΙΙΥ 5,5 Π1Ηθ8 το ὀτἠϊδἑέ αἰ; δηὰ 883 
{086 Δρροϊηίαα ἴο Δηγ ΟΠἾ“6 ΘΓ βοπιδϑίίηϑβ ὑγουρθς 
ἰογνψαγα, δηὰ ἐπέγοάμορα ριδίϊοίψ [ο (πΠ6 ρβορὶα ἰῃ 
{Παΐ σαρϑοιγ, δα 11 σδπΊῈ ἴο 53 ΠΥ ἀεδὶσηαέεο, α»- 
γοϊηΐ, ογεαέο, σοπσέϊέμέθ: Δηἃ ὰ5 Δρρ]16ἀ ἴο ἐῃᾳ 50- 
Ἰδπιῃ ἰπαιυρυγαίοη οὗ Κίπρβ, βηα ἰῃφ ἀρροϊη(πηεηὶ οὗ 
ΘΠ 6Γ418, 8Δηἃ οἰποι οπιίηθηξς οἴἶοϊα! ρϑγβοηβ, θοίἢ 
ΟΒΔΠτν δηά οἷν]. [ἢ (818 86η86, ἱπά6ρά, 1 ΠΕνῸΓ 
οσσυγϑ ἰῃ (6 Οἰἱά ᾿Γοβίδηγοηΐ, θυΐ 11 15 βοιηρίϊ ηγ658 
ἰουπά ἴῃ {π6 Αροογυρῆδ, δἀπὰ ἠοΐ τιηΐγοαιιδητί ἴῃ 
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ἴῃς (Ἰ]αϑβίοδὶ νυ σίῖογβ, ἔσο ῇοδι ΘΟΧΔΙΡ]65 ἅγα ὑγο- 
ἀμποορα ὃν δρῇοϊὶ, Ε]Βηογ, Μυηῖῆο, δηα Ἐ οἰβίθιη. 

1. ἀνέδειξεν ὃ Κύριος καὶ ἑτέρους, ἑβδομήκοντα. (Δ ρ- 
Ὅ6}}, ποῦ πιἰμουΐ τϑάϑοη, οδ]θοῖβ ἰο (ἢ6 σοπηπιοὴ νοῖ- Ὁ 
βίοη, ὁδδεν" δουθηέψ, δ ἃ ΓΟΏ 618 δευοπέῳ σἰδονθ. Ἐν 
(ϑαγὰ ἢ6) [Π6 Θχργθϑϑίοῃ οὐδ ϑεουθηΐψ ἱτῊΡ}168 [δὲ 
πο γθ ΕΓΘ βόνθηιν βθηΐ Ὀαΐογο, ψ ῃοἢ 88 Ὡοῖ {π6 
ς8886θ.Ὀ ΚδῸ 841350 Μαγκίαπά δῃὰ Ὧν. Ονεπ᾿ ἰγαηϑδία 
οἰδογα αἶδο, ἩδιλοὶΥ δευοηέψ, ΜὨοπι ἴ16 βεηΐ, ο. ΤὴΘ 
καὶ [88 8 Ταΐίδγθηςθ ἴο {Π6 ὑχεῖνα ΑΡροϑί168 γεν ΟΌ ΒΥ 
οἴοβθῆ. “ΑἸ ουρῇὴ ζ(ϑαγ8 Ἦ εἰβίθ: ἢ) ϑοῖπα (βΒιργα 
9, 60.) ἀδε!:η64 ἐδ οἶος οἵ ἰορδίθ, γεΐ ΟἸτῖϑὲ π6- 
νογΠ 1685 Του Πα δον Οἴἤογθ, θθϑία 685 (ἢ 6 ἔνγεϊνδ 
οἴ γβοιῃ νῈ γϑρδὰ ἴῃ (ἢ. 9. νϑσ. 1. ὙΠῸ πυηθοὲ 86- 
νΘηΐΥ νν88 ἃ ἰἀνουγίθ ομϑ ἢ τῃ6 068. δὅ86ε θη. 
40, 27. Ἐχ. 1δ, 27. Νυπι. 11, 95. ϑυςἢῇ ψὰβ {ἴδ 
ὨυθοΥ οἵ [6 Ψψυάροβ οὗ [Π6 ρστοδί δυγηράγιυμι,, δηά 
οἵ {π6 ατεοῖς ἱπίογργοίοσθ δὸ ὅοβ. ΝΗ. 11. Βοὶ!. 9, 
20, ὅ. 4,, 6, 4. (εῖ8.) 8666. ϑειάθη ἀθ ϑυγποά. 608. 
δηἦ Μοιβοῆ. οἡ. Ν. Τεϑῖ. Ρ. 181. Τῆδ οοιηποη 
ΟΡΙηΐοη 15, (δι. ἐἢ6 ἡ Γ οὗ {πὸ ΔΥΠΘΟΓΙΙ 85868- ᾿ 
ΒΟΙΓΟΒ 'νᾶ5 δανθῃίγοίνο, δηὰ ἔτοπὶ ἤθῆςθ βθ6πὶ8 ἴο 
ἤν δίβόῃ [Π6 γοδάϊηρ οὗ δοπ! 6 ΜΟϑ., Ν᾽ δγβίοηβ, δῃά 
ΒΑΙΉοΓβ, δρυεπένψ-ἑιοο. (Καϊη.) Οἐΐον ἘἙαῖῃοσβ, ἰη- 
ἀεοᾶ, τοδᾷ φουοηέψ, 1 ψᾶ85, Ὠονονοῦ, 8ῃ ΟΡ ΠΟ 
πε] ἃ δνϑη Ττοῖῃ {Π6 δϑυ! δῦ ἀρθ8, θνθη ὃγ (ἢο86 ατθοκ 
Εδίθοτβ ψῆο τοαὰ δουοπέῳ, (μαΐ (Ὠγίδε Δρροϊπίοα 
δϑευδηΐψ-ἔϊυο. ““Απάὰ ποῖ ψηπουΐ γρϑαβοη, (βϑᾶγ8 ἔο- 
8611.) ζογ ἃ ψ5 οὐδίοιμημαιγΥ ἢ (μἢ6 ΗΘ τον Β ἴο 
ΤΏΔΚ6 υδα ΟΥΓἽ (Π6 τουηά πυῦοσ βονθηΐν, σι ῃθῆ (ἢθ 
ΘΔ] πο Γ σοηκίϑιοα οὗἁ βενεπίγ-ἐννο." ΤῊΪ5 οὐ8- 
(οι οδέεδϊηρά ἴῃ οἴογ πυθογ8 Ὀθα65ι14658 βανοηίυ, δηά 
νν 88 [ΔΉ] το 1ῃ6 (ἸΔ88104] ψχιίοῖβ.Ό Οἡ ἰῇ 86- 
ὙΘΗΓΥ ἀ|3010168, 566 Εδῦτιο. ΒΙ0]. Απίῖ4. Ρ. 446. διις. 
ΤΠε9. 2, 288. (αἰ πηοτ᾿ 5 ΤΙ ΟἸΟΏΔΓΥ, δηἃ Θϑρθο αν 
Οτοῖιιβ. ΤΠα γοδθγ πηᾶῪ αἶβο σοηβυ], 1} δάνδη- 
ἴαρσε, [πΠ6 δηποίδιοη οὗ Μτ. ΕἸ5]6 Ὺ οὐ {ἢ18 ρ8388 98 ; 
Δη4, ἀῦονο 811}, [ἢ 6 νΟΥῪ δοσυγαῖθ βίαίοιηθηΐ οὐἁἨ {{6 
ον! ἄθηςα οἡ {Π|15 αιιοϑίοη, ἰο "6 ἔουπά ἴη Μτ. Ηογηθ 
Ιηΐϊγοά. νοΐ, 2. ρῥ. 88ὅ. 
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. 4, μηδόνα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀστάσησθε, 54]ιιί6 ησ οὐδ 
ΌΥ ἴΠ6 ψᾶγ. Ρσῖοθ δηᾶ ϑαῖἼςοθγ (δα [18 (ο Ὀ6 δ ἢγ- 
Ῥεγθο !ς 8]. βαυϊρ ; ψὨίοἢ, ἤονονογ, ο΄ ἘΠῚ ΚΒ ποί 
ὨΘΟΘΑ͂ΒΑΓΥ. 1ἰῃδ΄ 85 10 τΔΥ, Οτγθηί8) δ᾽ αἰδίοἢΒ 
ανὸ δνϑῦ Ὀθθῆ ΝΘΓῪ σΟΓΘΙΠΟΠίοιΒ Δη6 ὈΓΟΙΙΧ, δοοοτῃ- 
ΔΏϊΪΟἀ ἴοο ν ἢ ΘμῦΓαοοθ8, ὅς. 80 Θβρεοία! ]ν {ΠῸ 

ἐππήτι ἐρεθ, , ΠΗ 8. ἰοῦ ΤΑΥ͂ 6 σοπβίἀογοα 88 
ἴνθη ἕογ (6 Ῥύγροβα οἵ ργοπηοίίηρ' ἀεϑραίοῖ ἴῃ ἐπ 

᾿προγίϑῃϊ 59: η688 ΠΟ 88 (6 ἰο ΟΟΟΌΡΥ {Πεὶγ 
ψΠο16 (6, δηα δὐϑογῦ 4}} (εὶς δἰϊθηϊίοη. Απὰ 
ἀπογοΐογα 968139 τπηρδηῖ, {αὶ ποΐ ονθὴ (6 5:4 }}68ὲ 

᾿φροχσίίοη οὔ {πεῖν {ἴπι6 βῃουϊά 6. 80 ὉΠρΡτοΙἕΔΪΥ οχ- 
ρμϑπαφά. Ἴ]γυ8, ψ θη ΕἸ Ιβἢδ βοῃ (δἰ Ζ' οὔ ἃ π|68- 
δδρα (0 Ὀ6 Βρα αν ἀεἰνογο, ἢ 6 Θη]ο 8 Ὠΐπ) (0 88- 
Ἰαΐία πο οῃρ ὈΥ (ἢ6 ψᾶγ. (ἃ Κίηρβ 4, 20θ.) Τμδαίΐ 1ὶ 
ψ858 υϑὺ8] ψΠ ἢ τ[η6 ΗΘ Ρτγονβ8, υηᾶογ σογίδίη οἰγουση- 
βϑίδης65, (0 βαἰιιῖ6 ΠΟ ΟΠ6, δἰ πεγ οἡ {Π6 ὙΑΥ ΟΥ ΔΗΥ͂ 
ψνΏΘΓα Εἶβ6,. ἢ485 Ὀδθη ρῥγονϑά ὃγ Γρῃιίοος 1η Ἰοα. 
Ἀοβοηπμ. Πονανοῦ, ργοροβόβ ἴο γθηᾶοσ, “" οἴ ΔΩ ΓΘ 
ἰῃ νᾶ 4|108 βα  αἰδηα! οαι38." Βυΐ {ἢ}}8 866 π|8 0 βῃοῖ- 
νδίθ πὶ οὐυγία:} (Π6 Β6π86. [{ 15 }πθ]οϊουϑν οὐβογνοά 
ὑγ Ποάήάτγιαρο, [Πδἰ ουν Ιυογὰ ἀϊή ηοί ᾿πιθηα Ὀγ {18 ἰο 
ἰοτὈϊα ἢ19 προῖριει ἴΏ σΘΠΘΓΑΙ, ΠΟΙ δνθῆ 8ηΥ οἵ ἢ 5 
πη) ἰϑίο ΓΒ, ἃ ἀδὸρηξ ι.86 οὗ [Π6 ΟυδέομηαγγΥ το Β οὗ 
εἶν! τοβρροῖ ἴο οὔ β 7) Δ πιοῖα {πὴ ἢδ ἔογθιἀς 

Ἂ «ὁ ϑοτίουδ δηὰ ἰδοϊξυγῃ δἃ8 {π6 ηδίϊνοα οὗἩ τῃ6 Εδβὲ υβυδ}}} ἃγα 
(εαγβ Μτ. οτγμε, Ϊπίτοὰ. νοὶ. 8. Ρ. 4428.} ἴμεν στον ἰδ] καῖίνε 
πῆση [ΠΟῪ τηθοῖ 8η δροαιδίηϊδηοθ, δπά΄ βαϊϊα ἢϊπὶ." ΠΟΙ 568 
ἸΏΟΓΟ Οἵ ἴδ βαιθ δυδ)θοί. 

{ ““Ουν], ηγὰ ΤΔΘΓΟΙΥ πηϑϑηΐ ὈῪ (ἢ ΐ5 ργο ἰδ (ἰοη, {πᾶ (ΠΟΥ Βμουϊά, 
ΘΙΏΡΙΟΥ͂ [86 υἱπιοεῖ ἐχρϑαϊίου ; ἴπᾶἰ τθΥ δῃου]ά δβϑιϊδοτν ποι ϊηρ ἴο 
γείαγὰ δηὰ ἱπιρϑᾶὰβ ἴποτ ἰπ {πα ῖν ργοόρτεββ ἔγουμ οὔ ρἷδοβ ἴὸ δῃ- 
Οἴδοῦ; δπὰ βἤουϊὰ ποῖ ἰδνῖβὴῃ ἴῃοβδα ρσϑοίουβ πιοτηθηῖβ, ψ ἢ σῇ 

“οὐρῆτϊ το 06 ἀδνοίαά ἴο {πε ξδογεά δῃὰ δγάυοιυβϑ ἀυϊεβ οὔ ἰποὶν οδῖοο, 
ἴω ορβεγνίηρ [86 ἰγκβοίηθ, δπἃὰ ὑπηγθδηΐϊης πιοάθ8 οὗ σεγοηϑηίους 
ἰπἰοτοουγεθ. Νοῖ τῃδὶ οὖν Ἰμογὰ ἱπιθηδοὰ [Πδὲ 8 Ὠ᾿βοῖρ]65 βΒῃουϊὰ 
βιυἀ!ουϑγ νἱοαΐα 811 σοπηγτηοη οἰ] ΠὙ δηὰ ἄδοθηου, δηα ἰηάυπὲτὶ- 
Οὐδὶγ οἴεπα αραίηβι 8}} {Ππ6 στὰ ]θβ οὐ οουτέδουδηθεβα δηά ἀδοουυπι, 
βἷηςβ 6 οστηιηδηάφα ἴἤδτω, Ὀροη (ΠΟΙ Θμίγαποθ ἰηἴ0 8ὴγ δουϑὲ, 
ἐο εαἰκέε ἐξ, (Μαιίῃ, 10, 12.) δπὰ οὔδβογνθ [86 ουδιίοιμδγυ ἔόσῃ οἵ 
εἰν! γ ἴῃ πὶ δῃίηρ [ἴ ρέασε, (ἴακα 10, 5.) οὕ ὩΠπίνογεϑὶ ΠρΡΡ ἢ 688." 
(Εοτηθ᾿Β ἰηἰγοά. νοὶ. 3. Ρ. 429. 80 Εὐςγπηΐιβ : Τοῦτο προσέταξεν, 
οὗ βονλόμενος ἀπανθρώπους αὑτοὺς γίνεσθαι καὶ ἀπροσηγόρουςε, 
ἀλλ᾽ ἀνεμποδίστους. 
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1Π6 186 ΟΥ̓Ἡὁ Βῆ068 δη(ἷ ΡΓΒ68:; Οηΐν ΜΠ 6 (ΠΟΥ͂ ΤΟΓΟ 
ΘΠ ρ]οΥ θα οα [Π|18 ραγί!συΐαγ τη θ8ᾶρα, ἢ6 Γοαυ!Γοά {6 
ζογθδαγδησα οὗ θη, (ἢδὶ ἜνΘΥῪ οὔ ῆο 88 {Π6Π} 
Ρ458 ὈΥ τηὶρὶ  ρογοθῖνο τπαὲ {Ποὶγ πη 48 γεγο (Ὁ]] οἷ 
1ῃ6 πηοβϑί ᾿ἱπιρογίδηϊΐ Ὀυϑίηθ55, δὰ {Πδὶ {ΠῸΥ̓ Ψ ΘΓ 
ΘΆΓΠΟΒΕΪΥ ἱπίθης οἡ {{Π|| ᾿πιηοάϊδία ἀϊβραϊοἢ οὗ 1{- 
“«Ῥπογαείογα (οῦϑογνεβ ϑοποασίίρ6η) 680} ΘὨ]01Π5 [8 
ἀἰβοῖρ] 65 ποί ἰο. ομχηἶῖ, ἔογ {Π6 βδῖε οἵ βιιοἢ {γἰβίην 
τηδί[6Γ5 88 Δρρεγίδίῃ (ο {Π6 ἔογπιβ8 οἵ οἷν} }γ, δὴν οἷ 
(Πο856 ψο ΠΟΘΙ ΘΟΠΘΟΓΏ8 ὙὨΙΟἢ δρρογίδιῃ ἰοὸ ἐμοῖς 
βαστγοά οἵοθ. : 

ὅ. εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. . Α σοπγηοη ἔογηι οἷ 88] 
τατίοη, ἰπ ἀαἰΐγ 86 (πγουρίους ἐπ Εδϑὲ, ϑαίαπι αἶδ- 
μι. 8501 ὅδ. 25,6. Τπαῖ βυοῦ νψ88 τῆς οοπηι- 
τηοη βδἰ υἰατίοη οὗ Βίδλορβ ἴῃ Ὀοϑίονϊηρ (ῃοὶγ Ὁ1688- 
ἵηρ, ϑρρθᾶγβ πὶ δὴ δῃοηγτηουβ Ἐριρτγαᾶπι οἵ {δε 
ΑπΙΠοΪ. 72. οὗ Βιιηῖκ δηά “ψδςοοῦρ5. Εἰρήνη πάντεσσιν 
᾿Επίσκοπος εἶπεν ἐπελθὼν. 

6. υἱὸς εἰρήνης. ὙΤη6 δγίϊοἶα ρρθδΓ ἰο 6 ἀενοϊά 
οὗ δι πογίν, δηᾶ 18 708}}}0 το]θοίοὰ ὃγ Ὑγείβεείη, 
Οδρθ6}}, Οτιοβραοῖ, Μαιπεὶ, δηὰ Δδαίθγσ. ὍΤἢδ 
86η86 Οἵ υἱὸς εἰρήνης 18, ““ ΤΟΓΙΠΥ δηἋἃ σΑρ40]6 ΟΥ̓ Γ6- 
οοἰνίηρ ἰΠαἴ ροδοο δηά βδ νδί 9) πο ἢ γ6 6 Γ σο- 
τη ϊβϑίοπμοα ἴο δῃηηοῦηςθ." δο Μεαίῃ. 10, 11, ὃς 18. 
γνειθίδίη οχρίδϊηβ, “ αἰ ρσηι8 αὐἱ 10 νοῖο ροι(ἰδίυγ ;᾿ 
δη γοίϑγβ ἴὸ 4 ϑατ. 12, ὅ. Ερῇ. 4, 8. ὅ66 Κυίΐη. οη 
Μαίίῃ. 8, 12. Βυ ΚΙοΥ σοι ρᾶγοβ (6 θυγατέρες ᾿Αρεὸς 
ἴῃ [βοογ. Ρδῃ. Ορ. ῥ. ὅφ. δρρί!οα ἴο τἢ6 ἀπ, 
νυ ῇ ἢ τηϊρῃς ὃὈ6 Ιηἰθηἀοα τα ΠῸΓ 88 ἀθβοσίρινα οὗ 
{ποῖν σπαγδςοίθγ δηά ἀϊβροβι(ίοη, ἔπδη οὗἁὨ 1ποῖτ ᾿ΠΠποᾶρθ 
δηᾶ ἀσδβοδηί. 

7. ἐσθίοντες καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν, 501]. δοθέντα, 
ΟΥ παρατιθέμενα, ἃ5 ἴῃ νοΓ. 8. δεα Βοβ. ΕἸΠΠρ5. 878. 
80 Χρϑη. (γν. ὅ, 28. τὴν φαυλότητα τῶν παρατιθέμενων 
βρωμάτων. ὅεε Βδρἢοὶ δηὰ Καυϊποεὶϊ. 

10--,Ιῷ. δ66 (μΠ6 ποίβ οὐ Μαίίῃ. 10, 14, βεαᾳ. 
Κυ!ηοοὶ ρΑΓΑΡΉΓΑΒ6Β: “ ᾽ ε ἰΙεᾶνθ γοῖι [ο γουγβοῖνθβ, 
ὯΟ Ιοηραογ σἤοοβϑϑ ἴὸ ἤδανθ ΔΠΥ :ῃἰογσουγβ ψΠ ἢ γοῖς, 
δη4, ἰοβί ψγα 5ῃο ] ἃ σα "ἢ 5 (6 ἀκ ἔχοι γοιΣ 
οἰἴγ, να ὈῪ 5πακίηρ ἰὶ οἵ τείυτη ἰ ἰο γοῦ. Οη {({6 
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156 οὗ {{|ὸ νεσῦ ἀπομάττεσθαι ἴῃ {6 δΦιεαελιγοα νυῖογβ 
566 ϑρδῃθαείπι οἡ (δ  Π1λ. δηα ϑδαρϑδῦ ΟἹ ([)18 ραββαρα. 

18. ἐν σάκκω καὶ στοδώ καθήμεναι μετενόησαν. ΤὨἢαΐ 
186 τἴΐθ5β οὗ τηοὐγαησ δηὰ γορϑηίδησς ἤθγα 8] υἀ66 
ἴο ψοΓῸ ι5..8] το (6 ΗοῦγονΒ, 185 ψὸ}}] Κηονη ἔγοιῃ 
ϑδϑοεπρίυτγο, δηά {Πδ ΒΟΥ 8δου]ά 4180 ἴδνβε θῶ δοπι- 
ΤΩΟῸ (0 1Π6 ΤγΓίδη8, ΤΩΔΥ ΘΑ51:}Υ Β6 ἱπιαρίηρά. Βαΐ 
ταὶ (ΠΟΥ ἜΓΘ ἴῃ 086 δνθῆ δισοηρ (ἢ6 ΝΥ Θβίθγῃ - 
Ὀσηβ, 88 Ὀ66Ώ {18 ἸΘΘγη θα ΪΥ ρσονθ Ὁγν Κυρκο: 

“«ΤΗΙ15 ροϑίυγο, πδιθὶΥ δηηρ, γᾶ ῬΘΟΏ ΑΓ [0 
(Ππο86 τα πιουτηεά. δὸ ἴῃ Ευγὶρ. ρὲ. νϑγ. 1178. 
ΟἸγιθι 65 0Γ8, βρθακίηρ οἵ πδσ ἀδυρθίετ, Ψ ῆο 15 ἴο 
μα ββοιδῆςοα, βᾶγε : ἐπὶ δὲ δακρύοις μόνη κάθημαι τὴν δ᾽ 
᾿θρηνῳδοῦσ᾽ ἀεὶ. εθὴ γτ. ρῥ. 190, 127. βροαβκίηρ οἵ 
δδ ψ οὐὗὁἨ Αὐγδάδίδβ πιουγηίηρ ἴὉΓ Βα Πιυιϑυδηά: τὴν 
ὃΣ γυναῖκοι λέγουσιν, ὡς καθήται χάμαι. Απά 4 1}{||6 
ΤΩΣ ΠΕΓ Οἱ : εἶδε τὴν γυναῖκα χάμαι καθημένην. Απὰ 
Ρ. 1427. ἐκάθητο κλαίουσα. Ατιίδη, Εριοί. Ρ. 1090. 
κάθησθε κλαίοντες. 1] 4. Ρ. 829. καθημένοι κλαίωμεν. 
ὙΤμδὲ ΤΠΘΥ δἷδο ρυΐ οἡ βδσκοϊοί ῃ, ἀρρθδγβ ἔγοιῃ Β]υ- 
ταγοῖ,. Ρ. 168. νῆο, βροακίηρ οὗ τπ6 βιυροχβείουβ 
τηΔΏ, 58 08: ἔδω κάθηται σακκίον ἔχων, ἢ περιεδωμένος 

ε ῥυπαροῖς, δηα ἀαβοιθοβ ϑυοἢ βογί οἵ ἵδη 85 
θέναρ (δ 6 ὲΓ 8ϊη8. δο0. Ῥογρῆνγυ ἀὰ Αμρβεϊηθηί. 
Ῥ- 898. βρθακίηρ οἵ 16 ϑγγίδηῃβ : εἴτ᾽ ἔλαβον σακκίον, 
εἴτ᾽ εἰς ὁδὸν ἐκάθεσαν αὐτοὶ ἐπὶ κόπρου. ( Κυρᾷκε.) 
ΟὟ οἰβέθιῃ οἰοβ Ηοι. (λά. η. 145. Ὁ δ᾽ ἐλλιτάνευεν 
ἰὀδυσσεὺς --- ὡς εἰκὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἐδετ᾽ ἐπ᾽ ὀσχάρῃ ἐν κονίησιν 
---οὔδε ἔοικεν Ξξεῖνον μὲν χάμαι ἦσθαι ἐπ᾿ ἐσχάρῃ ἐν 
κονίῃσι---ἀλλ᾽ ἄγε δὴ ξεῖνον τὖν εὴ θρόνον. (ΚγρΚϑο.) 

160. ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς, ἐμὲ ἀθετεῖ. ΤῊ βοηΐθησδ 18 
Ὑγ6}} ρδγαρηναβθά. Ὀγ ΕΒ γταὶ: “ὙἼΒ6 ἀϊδργᾶςα, 
τῃουρῇ ψοιῦ, οχίθηβ ἴο πῖθ, ΜΟ βθῃῖ γοὺ : δῃᾶ 
ἔτοτῃ πιὸ ἴ0 Τὴν ζαῤον, ἴιῸ 86ηι πη6." ““Βγ {}15 
Γα]οἴοη, αϑινη Ἑυϊῃγτηη8,) ΟἿΓ Τοτα Ὧδ8 ἴῃ 
νον Ἱπογθάυ τγ ἀηα ρογνοσϑιίγ. 

19. δίδωμι---ἐχῆροθ. Αορσοταϊηρ' ἴο {86 ορίπίοῃϑ οὗ 
δἰπιοϑί 41} (ὐοσηπηθηϊδίοσβ, (αηά δος ἴΠ6 τοϑὶ Εα- 
Βατη,.) {Π6ῚὉ 18 ἰῃ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων 8ΔῊ 
δΠιιϑίοη ἰο ΡΒ. 91, 18, ἀπά [6 ψογβ ἀγθ, ΟΕ ἀσοοπι- 
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τηοάεαίίοη, (Πουρῇῃ ἴο 5ΙΡΏΠΥ ἀο] Ίνογάποο, Ὁγ Ὠινίη6 
Ἀ58:ϑίδησα, ἔγοτῃ (86 τοϑί ᾿Πη] ηΘὴς ρΟγβϑοηαὶ ροτγ]]8. 
Το {Π15, πβοννονοσ, Κυϊηοοὶ οὐ]θοῖβ; δηα σοι αγ8, 
{πᾶΐ ἴΠ6 ἀΙΒοοῦΓΒΘ 18 ποῖ 80 τηιοῇ οὗ ν]αΐ πὸ ἀ18- 
ΟἸρΡ[65 ψουἹα δ ον ἴον τ6 ῥγοίδββϑίοῃ δηά ρσγοι}]- 
δαίίοη οὐ [6 (Πνγβίϊδη 11, θυ ταῖμογ ψ]ὰΐ {Π6Ὺ 
5ΒΠο. 4 ἄο ἔογ {π6 Πιγίμογαδησο οὗ [Παΐ το] ρίοη. ““ ΕῸΓ 
(ϑαγβ8 Π6) δὴ ᾿πιᾶρα δά ριεοθαβα, ψηϊοῇ βίρηῆδά, 
(ἢδι Ὀν ἼΠ6 1561 ρ 165 [Π6 ροόνοῦ οὗ ϑδαίδῃ ννὰβ ἀϊπιῖ- 
ὨϊΞϑῆ6α ; ἀηὰ {πογοίογα τἢ6 ἔογτπλϊαὰ πατεῖν ἐπάνω 
ὄφεων ἀφῃοία8 ἴο γᾶ ρ]6 ὕροῆ δηὰ ἀ6ϑβέΓΟΥ βευρθηΐϑ ; 
8Δη4 Ὀγ πατεῖν ἐπάνω σκορπίων 18 τηρδηΐ τυραΐοπ ἐὴδ 
Ῥοισθν 9}, ϑαέαπ, ἰο ψΜὨοπλ 41} (ἢ6 ᾿πηρραϊπηθηΐ8 δηά 

“ Οὐϑίδοϊο5 (0 [6 (Ὠ γιβεαη [Δ οΙρΊοη ἀγα αἰγιθυϊοά 
ἴὴ 1η6 Νοὸὺν Τοβίδπχθηι." ΤὨ]8 15 ᾿ηἀ 664 ᾿ραγηθαϊν 
σοηςοινοά, δι 15 ἴο πη6 ποῖ αἰ6 σοηνϊποίηρ. [ τὰ- 
1ΠῸΓ δββϑηΐ ἰὁὸ {Π6 ἔὈγπηοσ ᾿πἰογργοίδτίοη. Β0ϑ8, ἰῇ 
ἢ18 Οὐ5. Οὐ. Ρ. 108. ἢὰ8 ν 61} οὐρβεογνβᾶ, {πὲ 86γ- 
ΡΘηΐβ δα οἴβδγν 88 8 ϑύυπ0 01] οὗ ψ]ιδίανγ 15 τηοϑὲ 
Πποχίουϑβ, ἃΠα Θβρθοία γ οὗ οΥΔΥ πὰ ἀδηρθγοιβ δἀ- 
νΘβαγθ8. Ηρ ΔΡΕΥ αιοΐο8 ΝΙςσορῇ. Οηῖτος. ὑ. 19. 
ὄφεις ἀναιρῶν τοὺς ἐναντίους νόει. Ἢ αἰβίαίη οΙἴ65 Ηγρίη. 
Αϑιοη. 2, 9. “(Νερίιυηο (δϑίογιὶ οἱ Ῥο!ϊαςι) ἀδάϊὶ 
Ῥοίεβίδίθῃη ἢϑιγαρὶ5 581] 6586. Αϑβιγαῃρβυοῆ. 
Οἰμτγοογιί. ὄφεις πατεῖν τὰ κέντρα τών ἐχθρῶν λύει. 
Επβίδίῃ. οὐ ἤοῃι. Οἰ. λ. Ρ. 485, 0. ὅθεν καὶ παροιμία 
ἐπὶ τῶν οὕτω σκώπτειν εὐφυῶν τὸν ἀρχίλοχον πεπάτηκας, 
ὡς εἴ τις εἴπη σκόρπιον ἢ ὅφιν, ἢ κακὴν ἄκανθαν. Με- 
᾿ἄγαβοι ΤΠΘ Πα. “Τοῦ Χ1]. Μροηβίθιυιβ, αυῖθι8 
Νοδοῦυβ ἔα ἴῃ ἀτοᾶ, δι θυ] ραῖ ΒΌΡΟΙ 86 Ρθηΐθ5, οἵ 
ὨΟῚ ἰϑἀοραπὶ οαπι." 248]|14η, Η. Ν. 10, 28. ἀνυπόδε- 
τοι βαδίϑουσαι καὶ μώνον οὐ πατοῦσαι τοὺς σκορπίους, 
εἶτα μέντοι ἀπαθεῖς διαμένουσι. ἿΝ 

19, Οὐδὲν ὑμάς οὐ μὴ ἀδικήσῃ, δμαϊί ὃψ πὸ πιθαῃς 
μυνγέ ψοι. ὙΠ6 τῆΓΘΘ ποραςναοβ δι Γεηρίῃοη {Π6 πορᾶ- 
ἄοη. ὅο {πΠ6 Βαβι ἀτϑοῖκ ψυϊίογβ. ϑθ6 Μαγκίδηα. 

20. [ῃ οτγάϑσγ, ῃονενϑι, [0 Τρ Γθ58 [ἢ ἢ]5 ἔΟ]] ον 6 Γ5, 
81} ρυ]ὰθ δηά οοηςοὶξ δἱ (ἢ 688 τ πε δι ἢ, 
δα ἴο οοτγοοῖ {Π6 δυρροϑί(Ιοη οὗ ἢϊ18 1509 10165 {δαὶ 
ἴ. Ψψ85 {ΠΕ ῚῚ ριραίοϑδὶ Πόοποῦγ, [ἢδὲ (ΠοΥ Πα ἀδιηοῃβ 

ΥΟΙ,. 11. Ζ 
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ἴῃ βυθ᾽οοίοη ἰο {Πθῖ, ἢ6 Ῥγοιηΐβθβ τηυοἣ σν αξο 
(μΐηρβ, πϑιηθῖν, (ἢ6 ῥοῦ ἴο ἀδβίγου ζαἶδβο γεἰϊ ίοησ, 
δηα ργοραραίβ {π6 ἀοοίτίηε οὗ βαἰναίιοη, (ν. 18,19.) 
Δηἃ ῬΟΓΙΏΙΒΒΙΟη ἴο ΘΠΊΟΥ ἔθ ΠΟΥ ἴῃ {Π6 ΜαββιΔΠ᾽ 5 
Κιπάοιμ;, δηἃ γϑοοιῃσηθπα 1 ἴο οἴ οΓ8; δηὰ δά 8 {Π6 
ξοϊ]ονίηρς δἀμηοηϊοη: “Γα]οῖσθ, πονθνοῦ, ποῖ 50 
τυσἢ (Πδὲ [Π6 νΟΓῪ ἀθπ0Π8 ΟὈΘΥ γΟΙ), ἃ8 (ἢδι γΟῸΓ 
Πδηγ68 86 Ὑγ (6 1ῃ (ἢ6 ὈοΟΚ οἱ [1ξ6. (Βοβοημ.) 
Οα {δ ἰάϊοτῃ μὴ ἔΟ]] ον οα ὈΥ ἀλλὰ, ποη ἐαπιφιίαπι, 
8.6 Μεαικαηα ἂρ. Βονγϑῖ, δηὰ ὅς ῇ!. 1χ. Τηα 
Ρἧγδϑ6 γράφεσθαι ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 15 ἜΧρΙαἸΠ6α 2μ5 οἱυΐ- 
ἐαΐϊ5 οοὐἰοοέϊα ἀσοῖροεγο. Ἑαΐυγα 16 15 ἤθγο (48 οἴβθῃ 
οἰβενθγθ) Ὀγουρῶι ἰογψαγά ὑπμάθγ (Π6 ἱπηαρο οὗ δὴ 
ΘΑΓΙΠΪΥ πολίτευμα, 51η66 [ἢ 6 ὨδΔῃη168 οἵὨ οὐέξξ 65 ἅτ ἰη- 
βου θεά ἴῃ α δοοῖ, ἔτοιη ψ ]οἢ ἃΓῈ ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΥ 6χ- 
Ρυηραά [6 Ὠδῖη68 Οὗ [086 ρθῦγϑοῃβ ΨῆΟ ἃγα ἐπουρῆῇς 
ὩΠΜΟΓΙΠΥ, Δα 0 {ΠΟΓΘΌΥ ἰοβα ἰΠ6 7μ5 οἰυϊέα ἐδ. 
ΤἼΘ ᾿τηᾶρα Ψ ὨΙοἢ δι(ἰγι θυΐοβ, α δοοῖΐ, ἄς. ἰο αοά, 18 
Πιδαιθηξ τη (Π6 ΟΙά Ταβίδιηθηΐ, δηά ἴῃ (Π6 ΒδθΡίηϊ- 
(8] ὙΠΠΓΏηρΒ, ΠΟΥ ἰ8 10 τᾶγα ἴῃ ἴῃ6 πον Ταβίδπιθηΐ, 
δο Ηροῦτν. 1Φ, 28. πρωτότοκοι ἐν οὐρανοῖς ἀπεγεγραμμένοι. 
Κυϊηοοὶ τοΐογβ ἰο ῖὶκ. ου Ηδγοάοι. ὅ, 58. Ετποϑί. 
οῃ (ΔἸ ]πλ. 1... ἰὴ (6. δὅ7. δῃὰ δαρϑᾶγ ἴῃ ἰοο. Αραϊηβὲ 
{πΠ086 ψῆο ψουἹὰ ἔστοπι {Π|8 ρᾶϑϑαρα δ]ϊο ἃ βυρροτί 
(ο {π6 ἀοοίτγίπο οὗ οἰδοίίοη ὈΥ δὴ δϑβοϊυϊ ἄθογθο, 
Οτοίϊυ5 οἴἶοτγα ἴμ6 [0] ΟΝ ρ᾽ ΓΕ ΑΓΚ8: “Νδη δά 53.8- 
απ ργεβθηίθηι, οἵ αυϊάθιη 5ὰ0 Ξαιᾶ σοπα  ο0Π6, ποη 
δα φἰθγηδ, θ416 ρυγὰ οἵ ρογοιηρίοΓια, [)6ὶ ἀδβογοίϑ, 
ες Ἰοσυϊο τοίεγθεηάα εβι." δὸ ὙΥΏΠΌΥ ΟὔΌΒαγνββ8, 
(παΐ {18 ἀο68 ποί βσῃ δὴ δρϑοϊαία οἰθοϊίοη, Βυΐ ἃ 
Ρτγϑβθηΐ τίρῃΐῦ το Π|6 οἴθγηδὶ, {πγουρσῇ (6 ορράϊθμοο 
οὗ [αῃ. ὅ'66 αἷδο Ηδοΐίβρδῃ. 

ῷῷ͵ ἀποκαλύψαι, “τὶ ἰῇου ια8ὲ γχανραϊοά.ἢ 
ΤΠοΓα 15 μογο ἃ γοίδγθῃοα ἴο {π6 οἰγουπιδίδῃοθβ οὗ 
{1{π|68 8η4 56880η8. ΕἸΓϑί, (ῃ6 (ὐο8Ρ61] νψὰ8 ἴο δ6 Γβ- 
νοαϊοά ἰὴ ἃ ᾿ἰἰπηιιθα ἄδρτῖοα: δἷϊοσ ἴ(ἢς Βδβυσγθοίοῃ 
ΠΟΤῈ 85 ἴο Ὀ6 Γαναδ]θ, δηά ηιοδέ ο7) αἷΐ αἴοσ (86 
οἴἴικίοη οὗ (6 ΗοΪγΥ ϑριγι. 

924., καὶ βασιλεῖς, ανθὴ Κίπρε. Τα 7υ8ῖ δγὰ εἶβ6- 
ΜΏ6ΓΟ οΔ]16α Κίηρθ. δα ῬΙΠΟΙΏ6111᾽8 [τἱη, Βοῆσχ. 
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Ρ' 651. (7.1..) Βιυι} 1 νου Βογὸ (στ ὙΒοορἢγ- 
δοῖ,) δίκα  ϊηρε τὰ ἴῃ6 σοπηηοη 56η86, 8η4 τηάοΓ- 
βίδηά αν], «Ψοβἰδη, δῃά [πο86 οἴπογ ρίοιιβ Ψο νι βἢ 
ΤΩΟΏΔΓΟἢΒ ψἢϊο ΪοοΚοά ἔογιψαγά 0 τοἀθιηρίοη ὈΥ [86 
Ρτοιη δα Μαεββίδῃ. 

26. ζ68115, ἰῃ ογάδθὺ ο δον ἰμδὲ ὃν ἢϊ5 1ῃ8{Γιο-- 
(08 {Π|6 ἰᾶν7ν 15 ηοΐί ἀϊπάεγοά, Ὀυΐ ταῖθοῦ ρογζοοίοα, 
Τοΐθγϑ ἢΐπι τὸ (ῃ6 Ὠίνπ [ἀνν, δηἀ Θη]οϊη8. οὐ ἤΐπ 
{Π6 βίου! Οοβογνδηςα οὗ ἰἰ. 

927. ἐξ ὅλης τῆς καρδίας. 866 [8 ποία οη Μαίῇ. 
422, 87. ϑοῖηδ (οιηϊηθδηϊδίοιβ (49 ).δηζΖίιι8 ἀρ. Κοο- 
οἢ6γ) δΓθ ἴοο 80]]ς]οιβ ἴο 866 Κ ἃ ρδγίο]αγ δηα ἀϊ8- 
(ποῖ 1ά68 ἴῃ Θδοἢ οὗὅὨ [6 ψογάϑ ἤθγα ϑε4, ΟἸΠοΓΒ 
(45 ΑΌρΡ. ΤΙΠ]οΐϑοη ἀπὰ 1)οάάτ!4ρ6) γα (1 {1 1} 
ΤΏΟΣΘ ργυάθπο6) οσοηΐθηξ ἰο Δοαυ 6566 ἴῃ ἐἢ6 σοηπογαΐ 
ἴθ ; ἀδποίίηρ 411 [6 (οι {168 ΟΥὨ βου], ὅς. Τἢα 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩ 18 Ποῖ, Ὠονονοσ, ἃ θγ Ηρυγαίβιῃ, Ὀυΐ 
ΟΘΟΌΓΒ 4180 ἰη (ἢ (Ἰ]αββ8ίοαὶ ΨΥ ΘΥΒ, 85 ΔρΡρΘδΓΒ ἔΓΟΠΙ 
{π6 ΠΟ] Ιηρ; ραββᾶρε οὗ ΡΙαυΐα8, Οαρεῖν. 2, ὃ. (εἰϊοα 
Ὀγ Με. Βυϊκίεθν) : “ [ἃ ρείδι, ἰάᾳι δα ρεγβοαυδν οοσὰθ 
οἴ Δηϊπη0 δίᾳῃθ νιγθιι8.᾽ 

428, ὀρθῶς ἀπεκρίθης. Οὐὖυγ Τιογὰ 8408 (παΐ ᾿6 [88 
ΔΒ οΤοα στρ Εν, Ὀθοδι86, ἴῃ αοΐ, Π6 48 τησηιοηρά 
ἴνο σοπη!δηἀπγθη8 ὨΙΟὮ ἃΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ σοηποοίαα ἴο-᾿ 
ροίμογ. (Βυϊζῆγη.) 

99. θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν, τοϊδΐηρ ἰο πυαμπὲ ἠϊπιδοῖ 
αϑ 7ειδέ, ΟΥ (88 Κυϊποοὶ ᾿πίογργθίθ) ἐημϑοημέθηι 86 ἀ6- 
οἴαγανγο, ἴο Θτομδο ἠϊπιδοῖ, ον τὴῆ6 Ῥαγβθα (οὉ- 
βοῦν Κυΐηο6]) νυ βῃθα ἴο βδῆου {πδὲ 6 Παὰ ποΐ ῥγο- 
Ροββά 8 3] 5ῆι1 ΟΥ 685} 80] ν8}0]6 αυδϑίίοῃ, Ὀαΐ οηθ οὗ 
σοηϑιάσθσγδθϊο ᾿προγίδηοο δηά απο] ἀφίογτηδίίοη. 
δΙΊποΘ πλησίον 8 ἃ ἰ6γπὶ οὗ δχίθηβινο δρρ᾽!οδίϊοη, 6 
16 Κ68 οσοδϑβίοῃ, ἔγοτῃ {πᾶ ΔΙ ρΌΥ, ἰο ρυΐ {Ππ6 ατ169- 
ἐἰοῆ, καὶ τις ἐστὶ μου πλησίον ; Ψ906581:1839 ΠοΟΜΘΥΟΙ, ΓΟ- 
[υγηρα Δη ΔΏΒΥΨΟΓ ἐν ΘΟΠΈΓΆΓΡΥ [0 [6 Ἔχρόοίδίο 
ΟΥ̓ (π6 ἰσγοσ : ὅπᾶ ὈῪ ἰοδομίηρ {Πὰΐ (Δἴ γ (Π6 εχ- 
8:1Ὡ}]6 οὗ {86 ϑαιηδγίίδη ψἢο πα ἀδδβογνθά 80 ψ86}} οὗ 
{6 ον) δυϑῃ ἴο βιγδΏρ ΓΒ, [ΟΓΟΙΡΏΘΓΒ, Δα ΘΗ ΘΠΙΐ65, 
ΨΟΓΟ ἴο ΡῈ οχίοπάδὰ {ῃ6 οἴἶδοοθθ οὗ ΠυπΊδη Ὑ δηά 
Κίηἄηοβθ, 6 [ἰοἷ (η6- Ῥῃαγῖίδεα ποίϊῃιηρ [0 ΔΏΒΥΘΓ. 

2 ἃ 
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Οὐ {6 ψοσγὰ πλησίον 8686 ὅςοἢ]. [,6χ. [65 τηιδί ποῖ 
οἰ ἴο 8ι0)]οῖη (6 Θχοθ]εηΐ οχροϑηίοη οἵ Ευςῇγ- 
τηΐὰβ : Πλησίον λέγεται, πᾶς ἄνθρωπος, αἷς ἐγγιδόντων 
ἡμῶν ἀλλήλοις κατὰ κοινωνίαν φύσεως. διτηὰγ ἴο ἰἰ ἰ8 
ιπαὶ οὗ Τοορηγαςοῖ: Πάντες γὰρ οἱ τῆς αὐτῆς φύσεως 
κεκοινωνηκότες πλησίον σοὶ εἰσὶ. 

80. ὑπολαβὼν. ΤῊΪΐΒ Π ΟΥΑΙ 8:6 η1ῆ65 ἐαζκὶπρο ᾿ΐπι 
1}, απϑδιυογὶηρ : ἃ βρη ολίΊοη σοπηηοη Ὀοίἢ ἴο {ἢ 6 
δογιρίυγαὶ! δηαὰ Ηδ]]Θη!8ι1ς, αηα 4180 ἰο {8 (Ἰ4881ςδὶ 
ψυτιίοῦβ. (ὅ66 Υείβ.) ὅδὸ τΠ6 «δε! δχοΐροτο πὰ δ8ιώ- 
οἵρεῦθ. (ϑεα Εδοςοίδε Β [,6χ.) [{ 185 ψ6}1 ορβογνϑά 
Ὀγ Κυϊποοῖ, {πᾶΐ ἰῃ ἴ[π6 Ὀοϑιὲ (ΟἸαβϑίοαὶ τσ ῖοι5 [ἢ 6 
ν οΓα ὑπολαβεῖν 15 )οἰποα ἴο ἔφη, ψΏΘη ΔΗΥ ΟἿ6 ᾿πίοΓ- 
ΓΡ Β (ἢ6 Βροῦκοι, 8Π4 80 ΔΒ ΘΓ ἢ) 88 [0 ἴΔ4Κ6 6χ- 
σορίίοη δῖ, σορυθῃθηα, οὐ δ ἰθαβϑί Οἰγου πΊβο τ ῦ6, ΟΥ 
σογγοοΐ, ΔΠΥ Ροϑιίοη ἰαϊὰ ἀονῃ ὈΥ {Π6 οἴδμογ; ἴῃ 
ψ ΠΙοἢ οα86 ἴπΠ6 Ψογα 15 ποέ γοάμπάαπέ. ὅδεὲ Χοη. 
Ογτε. ῷ, ὦ, 1. δ, ὅ, 11. Ρίαι. Ῥιωά. 4. Ἐΐγῃ. Μδρ. 
4130 ϑυϊοοῦ. δα Η βγῇ 8. 

80. ἄνθρωπος τις, 1. 6. ἃ οοΓία!) ζ.6}Κ; 88 18 ρῥ]αΐϊῃ 
τοι [ἢ6 ψν ῇοϊθ βοορα οὗ {πΠ6 ρδᾶγαῦ]θ, {16 πῃ οπίϊοη 
οἵ νη οῇ 18 (48 Οδιρθ6}}] οὔβοσνοβ) “ ἴο σοηΐουπά 
(Πο56 τηΔ]Πρηδηΐ 6 ν 188} ρΓΘ) 616 68 ψ ἢ] οἢ τη8δας {ἢ 6 πὶ 
σοηῇπα {{Π|6ὶγ σμαυ Υ (ο ἰῃο86 οἵ {Πδὶγ ον πϑίϊοῃ 
δηἋ γοϊρίοη. Νοῦ σουἹὰ δὴν (πϊηρ 6 θοίτογ δάαρίοά 
ἴογ (86 ρυγροβα ἤδη (ἢ 8 βίου, ννῃ]οἢ, 88 10 15. ἈΠ]1- 
νΘΙ84}}γν ἀηἀογβίοοα, Ἔχ 118 4 ϑαιηδγιίδη ονογοοῖς- 
ἱπβ Αἰ} πδίοηδὶ δηὰ γα] ρίοι5 αἰ ἔδγθηςσθβ, δηὰ ἀοίϊηρ 
οἴποοβ οἵ Κἰπάῃθ88 δῃὰ ᾿Δ}}Υ ἰὼ ἃ δν ἴῃ α18- 
{[Γ688.. Βγ {18 τηθδᾶη8, (6 ἠδιγον-πηἀοα ῬΠΔΓΙ866, 
ψἢο ρυΐ (Π|6 αιιαβίίο, 18 ΒΌΓΡΓΙΒ6 ἃ Ἰηἴο ἃ σοην!οίοη 
{πᾶ {Π6Γ6 16 βοῃγϑιηρ δηλ ]4 0 ]6, δηα ονθ ἀϊνίηρ, 
1ῃ. ΒΓ) οἰ ηρ; 41} ρᾶγία] σοι ἀογδαίίοηβ, δηά [ἰβίθη- 
ἴηρ; ἴο (ἢ νοῖοθ οὗ πδῖιιγθ, νοῦ 18 [Π6 νοΐςςα οὔ 
Οοά, ἴῃ γσινίηρ γα 6 το [Π6 ἀρ ΒΑρΡργ." 

80. κατέβαινεν, [ΠςΟΓᾺ]]Ὺ ἀοδοοπαάδά; ἴῃ ΜΏΙοἢ ψοτὰ 
{Π6Γ6 185 ἃ γϑίδγθησα ἰο {6 γϑϑρθοίνθ .ϑἰτυδιϊοῦβ οὗ 
9ογιοῖο δηὰ Ζζ6γυβαῖθπι: (ἢ 6 ἔοσιηθσ Ὀθίηρ ΟἹ 8 ἰϑνοϊ, 
δηἃὦ {π6 ἰαἰίεγ ἴῃ ἃ ν]]ογ. [{ νὰϑ βία Ὀγ {ἰὸ 
τῖνοῦ Φογάδη, δὴ πυηάνεα δηά ἔογυ βἰδα α΄ οι Ζ26γυ- 
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δα] θη, 8πηἃ ἴῃ ΡῬοριυϊαίίοη δηά σοπηηθγοῖαὶ Μ᾽ 68 }{) 
Ποχί ἰῇ σὴκΚ ἰο {Π6 πηΘίΓΟΡΟΪ18; ἃ8 Μ6 ᾿ΘΆΤΏ ἔτοΤη 
205. Αηϊ. 15,7. Τα γοδά Ἰϑδάϊηρ' ἴσοι οὔθ ῥΐδςβ 
ἴο {πε οἴμονγ ἰδ (ἢγοιιρὶ 4 Κπά: οὗ ψ! ἀθγηθβ8, δηΐ 
νγ 88 80 θαβοῖ ψιῇ τοῦ ογ8 {πῶ (45 6] πη6 6118. 1.5) 
1 νν85 σ8116 ἃ {Π6 δίοοάψ τυᾶψ. ἩΗΐΪδ5 νογάβ (ὅ6γ. 8,9.) 
ΔατΙΓΪΥ 1Π8ζγαῖθ τΠ6 ῬΓοϑθηΐξ Ὀᾶ588ρῈ: “ΑΓ 685 
--αὐδο 65 ἰδίσγος η115 ἀφαάϊία ὑϑη6 Ποάϊα ᾿πουγβοῖ 
[0 ΓΠ1Πη05 Βα] θϑίίηθο, οἱ ἀοβοθηάρθηΐοβ ἄθ Ψ6γ 5} 6} 
ἴῃ Φογοῆο οὐϑιάἀεί νία5. ΤἬΘΓΟ 18 ἃ νοῦν οχδοί ἀ6- 
βευιρίίοῃ οὗἁ 1 ἴῃ 205. Β. 4, 8, 2. Ρ. 1198, εὐ 86αα.. 
ΜΠ ΠΟγα ἢ6 8805 [Ππ|ῶΐ {πΠ6 Ψ 016 ΨΥ ἴτοιῃ 6 σῆο, ανθη 
ἴο ΨΦαγυβάϊθτη 1861. ψγὰ8 ἀδβογί δηά τσόςκὺ: τὸ μὲν 
μεχρὶ ᾿ἱἹεροσολύμων αὐτῆς ἔρημον καὶ πέτρωδες. Μτ. 
Ήοτηα (Ἰηἰγοά. ν. 8. ῥ. 47.) "ὰ8 {γὰ}]γ ορβογνρα {ἢδὲ 
1158 σἰαίη οὗ τηοιηΐδιη8 18 τυρραοα, δηα ἢα8 δἰ νὰν 8 
ἈΠογάθα ᾿ὐκιηρ- 668 ἰο τοῦ ΡοΓ8. ““Νὼὸ ΨΔΑΥῪΥ (58 γ5 
Μτν. οι) νγ»88 πλοῦ γεχαθηίθα {πη [ῃ18, ΒΟ ἢ οα 
Δοσομηΐ οὗὨ 1(8 ἰοδάϊηρ ἴο Ῥοιδοα, δῃἃ εβρθςῖδ!ν θὸ- 
σδυ86 {Π6 οἾ49865 ΟΓ βἰαιοη8 οὗ (ἢ6 ῬΓΙοϑί8 δῃηα 1,6- 
νΙ(65 6 ῖα ἤχϑά δἱ Ψογιοῆο 85 γν 6 }} 858 αἱ Ψαγιιβαίθ : 
Δα ἤΘης6 1{ 15 1ῃηδ| ἃ ῬΓΙΕβί δηα ἃ [ον ἃγα τηθη- 
ΠοηΘα 85 ἰγάνο]]! ηρ (ῃΔι ψγαγ." Ὑ εἰβίεϊη οἰΐο8 Εἰι- 
860. ἀθ 1,. Η. ““Αἀοηϊη---Οτθοθ αἸοιίυγ ἀναβάσις 
πυῤῥῶν, 1,Αἰϊη6 δυΐδπὶ ἀρΡ6 1871 ροΐθϑί 4866 η81}}8 Γυΐο- 
ΓᾺΠῚ, 8ῖνθ γυθθηΐϊη}) ΡΤΟΡΙΘΥ 5δηρι!Πθῖη, 4] 11Π1|ς 
ΟΥΘΌΓΟ ἃ ]Ἰαἰγοηΐθιι ΓὰπἸπγ, οϑὲ δυΐθπ σοπἤη] 
(γἰθυ5 Φυάεα οἱ Βροη]διηΐη ἀσβοθηάρηξθιβ αὉ 2118 
ψφογιοϊαη, δ᾽ οἱ (δβίϑι σὰ τ] τππὶ 5ἰζιπὶ οϑὲ Οὗ 
ΔΏΧΙΠΔ νἹδίοσιιηγ. ἢ 

80. λῃσταῖς περιέπεσεν. ΤῊ Ψψογὰ περιπίπτω 5ὶρ- 
Ὠἰῆ65 ἐο γα ἐ οὐ παρρθη προ, ηϊθοί υἱέϊ ἸῺ ΔΏΥ ΜΑΥ: 
δηά τηϊρῇϊ βθοῖ ἴο Ὀ6 Δρρ]10 806 ίο ροοά 88 ΜῈ] 88 
Θ᾽}. Ὑοί, Βοῖἢ ἴῃ {ῃ6 δοιιρίαγαβ δηά 1η (Π6 (4591- 
οΔ] ψυῦογβ, 1 15 ᾿νε] ἔουηὰ ψ 1} [ἢ6 δαάιϊίοη 
οἵδ νοχά δἰ. Ἔχργαβϑιηρ ΟΥ ΠΡ γηρ ΘΝ]; βοπηο- 
{{πη|68, ἤοψονοσ, ψιπουΐ πὲ δή οη. ΤΠαΐὶ 1 15 
ποΐ Ὀπίγοαθ εν τι8ο4 ψ ἢ (Π6 δαα!άοη οὗὨ λησταῖς 
15 μ]δίη ἔγοιῃ πυπηθτοΟι8 ΘΧΔΠΊΡ]68 οἰἰοἀ Ὀγ δ εἰβϑίβίη ; 
το ψ]ἰςο 1 αἤὰ, Ὠίορ. 1,8Δοτί. 4, 58. λησταῖς περιέπεσε. 
δηα Ροΐγναῃ. 4, 2, 18. β 
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80. ἐκδύσαντες αὐτὸν, καὶ πληγὰς ἐπιθέντες. )οά- 
ἀγίαρσα μ458 11] γτθηάεγθα, “ Ἰαϊὰ ου ἢϊπὶ οι 48 ;ἢ Γγὰ- 
{μογ, ἐηβίοέοαά πιαπν ὀίοιυδ. 80 Αςίβ 106, 28. πολλὰς 
δὲ ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς. 2 Μᾶοο. 8, 26. πολλὰς 
ἐπιῤῥουντες αὐτώ πληγὰς. Ἦ οἰδίε!η οἰΐ68 ΤΠοοάογοῖ. 
Η. Ε. 8,7. τοῖς μέλεσιν ἅξασιν ἐπιθέντες τὰς μάστιγας. 

ΟΑἸ8ο Β8811. Αἰ βδηδ88. ἐκεῖναι μὲν οὖν αἵ μάστιγες μένουσι 
παρὰ τοῦ δικαίου κριτοῦ, τώ ἴσῳ μετρῷ ἀντιμετρηθησό- 
μεναι, ἃς αὐτὸς προλαβὼν ἐπέθηκε τοῖς ἀγίοις. ὙΝ εἰβίεϊη 
Τοραγὰβ (Π15 88 ἃ [,διηΐβαι, δηά ᾿ηἀδοα ἐπιροῆογε ρία- 
ὅα5 18 ἰουπά 1π ἴα μθ68[ δυςῃοῦβ, 88 (Ἰσοσο δηὰ  416- 
τὶυ8 Μαχίπγβ. ᾿'Εκδυσάντες 5:ρ11Η65 (8478 Κυϊηο6}), 
ποῖ ΟΗΪΥ δέγίρροά ᾿ΐπι 9 ἀΐδ οἰοέλπο5, ὈὰϊΓ ἀαβροι]οά 
Ὠ1π οὗ 8 ργορογίυ. [1 νγᾶβ ΤΟΥ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴο 
8] οἷ ἃ οἸγοιιπηβίδηςα {παΐ πὰγ Μ6}} θ6 Ἰπηαρτηθή. 
ϑοιησίπη68, ποψανοῦ, (498 Κυΐϊηοθὶ οὔβοῦνθβ,) (6 νϑγρ 
ἐκδύω, Κ6 (6 δἰ ὁσμο, ἀθηοίθ8 ΠΏΘΓΟΙΥ ἃ βροϊϊδίοη 
ΟΥ̓ ριορογίυ. δ66 ζεῖ. 98, 6. Τῇ 1η]υγίουβ 
ἰτοδίῃηοηΐ 1ηΗ]Ἰσ οα ἢΔ8 Ὀ6 6 οἰΓΟυπηιβίδη 14} Υ τουοῃοά 
ΟΏ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΣ ἴο 5Π0νΥ [ἢδΐ (ἢ6 σοπάϊτΠοη οὗ [ἢ ΡΟΟΓ 
ΒΟΠΈΓΟΙ 88 νγοίοῃϑαά δηοιρῇ ἴο ἢᾶνα τηονϑά 186 
ῬΙΓ ἐνθῇ οὗ {86 πηοϑὲ οράμυγαίθ ἤθατί. Τμ νοτγὰ 
ἡμιθανής Β66π|8Β ἰο ὃ6 Ηεἰ]]οηϊϑιϊοαΙ. Αἱ ᾿δαϑὲ {Π6 
(Ἰαβϑϑιςδὶ τυυιΐοσβ δἰπιοϑὲ ᾿ΠνΑΓΙ ΔΌΪῪ 1.86 ἡμιθνής; ἃ8 
Τ γοορῆτοῃ. 5611. οἰϊεά Ὀγ Ὑείβ.; Ασιβϑίορῃ. Νυῦ. 
ὅθ4. οἰϊοα ὈΥ δοδίθιϑηοσ, [αχ. 1 διὰ Ὑπαογά. Ι. 2, 
δ4. Ῥτοοορ. 74Φ. Γ΄Ρ4η. Οτἴαὶ. 868. Β. Ὠίοηνβ. Ηδὶ. 
ἔγοαυθηι νυ. αὐδν λό ἡμεθνής 15, Ἰπά 664, βοιηονδδί, 
ΤΆΓΟ, οἷ οὗ (Π6 δοτρίαγεβ. Υδῦ 1 αν τηρί ψτἢ [ξ 
ἴῃ Ηδβγοῆ. υ. ἡμετομπανίστας, Δηα ἴῃ ΒοΒίη. Ρ. 76. 
ΒΕΚΚογ, νἤθτα ἊΝ ἡμιθνής ϑο!α ΜΝ. τοδά ἡμιθανής. 

81. κατὰ συγκυρίαν, ἱ. 6. κατὰ συντυχίην. ΕῸΓ 80 
Ἡδβυοἢ. ΟΧρ δι 11. ΤῊ Ἰδοῦ ογά οσσυτγβ ᾿η ΡῺἩ]]. 
ὅ, 28... δ εἰβίθιη οἱΐθ8 Εὐπιβίδι ἢ. προσκυροῦσαι κατὰ 
τίνα συγκυρίαν ὁμοῦ γενόμενον, ἤγουν εἰς ἐν ἑλθόντα. 1] 
804ἃ Αρρίδη.1, 16, 47. εἰ τί συγκύρημα συνηνέχθη. 

81. καὶ ἰδὼν αὐτὸν. Ὦγτ. ΟδΔιίηρὈ 61} ἢδ85 ἤδϑγα δηΐ- 
τηδἀνογίθα οἡ [ἢ 6 ̓ΠΔΟΘΌΓΘΟΥ ΟΥ̓ ΟἿΪΓ σΟΙΏΙΏΟΙ νοβίοῃ, 
Δ ΤΏΟΓΘ ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ ΓΟΠάΘΓΒ {86 Ραβϑαρα, ““Ψ ΘΠ ἢ6 
σϑΙ6 Π6ᾺΓΡ ἴΠ6 μᾶς, δη4 δανν ἢ], ὅζα. 

81. ἀντιπαρῆλθεν, ρᾳ5564 ὈΥ οἡ {Π6 οἴδοῦ βίάς. Ἀδ 
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θῖθυ (ΔΡ. Κοροδθγ) ἜΧρ δ] Π8 : “ (ογδπι 1|ο, δὰ σοη- 
γα Πππη| ργείοσιξ, ἰἴἃ, υἱ 1086 ὑπι1π|, 4116 Γ᾽ δἰ θυ! 
ἰοηογοῖ ἰδίῃ, 5: δΊψαθ ἰηνίσθῖ δββοηΐ ορροϑιι." Ὑγοἵ- 
βίο οἰΐε8 Ὠ]οά. δῖος. 17, 102. ὁ δ᾽ οὖν ᾿Αλέξανδρος τὴν 
μὲν στρατίαν προσέταξεν ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἀντιπαράγειν 
ταῖς ναυσὶν, ἰῇ ΜὨΙΟΝ ρϑ5βαρα 11 18 564 1ἢ 8 ΤΠ ΔΓῪ 
5686. 1 264 ἴνο ΟΥἾΟΓ ρ888δρ68 οἱ 81}}1}18Γ 1πΊροΟΥΐ. 
ΤΠρορἢν, ΟΕ. ἘΠ. κβ. ἀποκάμψας ἐν τῆς ὁδοῦ" δηὰ 
Ροϊγεηῃ. 29, 1. ἐκελεύσε τοῖς ἱππεῖς προάγειν ἀπὸ τοῦ πο- 
ταμοῦ ------ο μὲν οὖν πολεμίοι ἀντιπαρήγον, ἄγειν} ἐλεὶν' 
όνγοο οπ ἐδ οὐδὸν δά 9} ἐλθ τῖυονυ. “ΤῊῺ8 σοηάαυςί 
88 830 ξῃυ6ἢ (ἢδ τηογΘ πο χαιβαῦΐα, ἃ8 θγν τ[Π6 Νίοϑδις 
ΤῊ 1 8 ογαογρά, (δὲ ποῖ ὄδνθῇ ἃ ἔβιϑη δεαδβέ οῦ 
δεγάοπ 8 ἴο Ὀ6 ρᾳ8864 δγ, δνθὴ 110 σγογθ 8ῃ 6ῃ6- 
ὭΥΒ. δὅ0 2708. 170, 16.. μὴ ἐξεῖναι δὲ παρίεναι κτηνών 
τινι κακοπαθούντων ὑπὸ χειμῶνος πεπτωκότων ἐν πυλῴῷ" 
συνδιασώξειν δὲ, (Οοχηραᾶγα Εχοά. 28, 4 ὃ δ. 

82, ὁμοίως δε καὶ Λευΐτης---ἐλθὼν καὶ ἰδὼν. 10 18. νγ6}} 
ορβογνϑά ὃν Βδρδοὶ, 7 ο1, δῃά οἴἤογϑ, (πὲ {Πη6 ἐλθὼν 
18 ἢοΐ (848 βοῖ!6 ΒΌΡΡΟΒ6) γεἀυπηάδηϊ, Ὀυΐ ἰπαϊοαΐοθϑ 
(Πδι ἐπ [ν!6 ἀἸά ἢοΐ οαϑ[ ἃ Ι6Γ6 ρϑϑϑίηρ ρἴδῃοσ δ 
{π6 ψοιυπάδα Ρδϑγβϑοῃ, (45 {π6 Ῥγίαϑδι δὰ ἀοῃθ,) θυ, 
ἀεδβίγουβ οἵ Κπονίηρ' ΠΊΟΓΘ, Δρργοδοῃαᾶ ἢϊπ), δῃὰ ἴοοκ 
ἃ ὨΘΆΓΟΓ νἹῈῸ οὗ 15 58:{ΔΌΟΏ ; ψεΐ δατηϊηϊβιοΓοά πὸ 
αἴά ἴο [ἢ6 ροοῦ ψγοίοῃ, θυὲ ψοηΐξ ἢ18 ψὰγ. “Α- 
{ποιρἢ (88 γ8 Οτοί.8) 11 ψγὰ8 [ἢ 6 ̓ΓΙΏΓΙΡΑ] ἀδϑίση οὗἁ 
ΟΣ τὶ ἴο ἰβδοἢ {Π6πὶ [δὲ [Π6 τψοτγά ““ ποὶσῇρουγ 
ἢδὰ ἃ [δῦ ἵὭογθ δχίθηϑβινο βρη: οδίίοη (ἤδη {Π6 ζ6ν}8 
ΒΙΡΡοΒαά, γοῖ ἢθ ᾿πίθηήθα, δὲ 1ὴ6 58:6 {ΐπη6, ἴο 
βῆον ἰῃδί οἴδθη, ποῖ ὄὌνϑη ἰοναγάβ {056 ψῇοπ {Π6Ὺ 
οΔ]]οὰ πεὶρ δου, ἀἸὰ [ΠΥ ρογίογηι (ἢ ἀυίγ οἵ πεὶρἢ.- 
δοιῦ 5, ἴ. 6. 7γοπάδ. ὙΠΘ Ἔχοιιβ8 18 ἜΘ Ὶ γβϑαν: [Π6 
ΔΓΘ ὉὈΓΡΊΏρΡ' οἡ {Π6]Γ ἸΟΌΓΠΘΥ ; ΟΓ {ΠΘΥ 8.6 ποί ρϑγιηϊί- 
ἰοἀ το ἀοίαγν ; οὗ {ΠῈῪ δα ἴῸγ {Π6 1] οσῇ ρογβοπαὶ 

᾿ βαίσίγ. ἐπαϑρας ΟΥ̓ [18 βϑογί ΜΘ ΠΙΔΥῪ ϑ8ΈΡΡΟΒΘΕ,. 
(αὶ [ῃ6 Ργίαθϑὲ δηα [να ρ]οδαδά ἴῃ }υ8ι1Πσδέίοη οὗ 
{πϑιηβοῖνο. Βυΐ 1 {ΠΥ δα Πδά ἃ Ποατγί 16 ψ τὴ 
σοι ραββίοη δηα θθηθνοίθησθ, ἔἤον ψοι]ὰ ἤανα σοπλ- 
Ὀἰοίεϊγ Πιαϑίθηθα ἰο δχοῦὶ 4}} {Π 6 ]γ ῬΟΟΓ ἴο γα] να 
{Π|6 1156 ὙΥ οὗ {ποῖγ Π8]{.ἀ 684 [6]]οΝν-ογθαΐυσθ. Α8 [0 
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88, ΠΟ ΟνΘΓ, ΟἾΪΥ 5115 Ὦ ΠΥ τηοναά, δηὰ Β᾽ ΠΊΡΙΥ ο)8-᾿ 
ουδίίηρ, ““(Ἰοα ΡΠῪ δ]πὶ "ἢ {ΠῸῪ ᾿αβδίθῃ οὔ ίο {πε 
ἀϊϑοπαγρα οὗἁἨ {{1| βασεγήοίδὶ πιμοίοη, {π||}6 πα] 
{πὲ ΠΊΘΓΟΥ 18 θοίίοΓ {πΠ4η 8δογιῆςθ ' (Οτοί.) 

81. Α Ργίεβδέ νῆο ἢδά θδθη οἴεσγιηρ ἃΡ δὲ Ψ6γιι88- 
16 Π) ργδυθῦϑ ἔῸγ {Π|6 βαΐεϊν οὐ [ῃ8 Ῥ6Ορ]8 18 γεϊυγηΐπρ; 
(ο [18 γοϑίἀθῃηςβ δἱ Φθυϊσῆο. ΒΥ δοοιάθηξ {ἢ18 ροογ 
πουηάδο ντοιςἢ πιϑοίβ ἢΪ8 νον, ψῃϊο, 1 δ δά. 
ογοβθθῃ, ἢ6 ἀουδί6585 νου] ἤᾶνο δἰογοα ἢϊ8 σοι γβο, 
ΟΥ̓ {πγηφα ἢ 8 δγΥ68 ἔοπὶ (ἢ6 ρίδοθ Πα ἢ6 ἰαΥ. ΥὙεί 
{Π6γ6 ψ88 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ΠΟΙ ΠΙηρ᾽ νΘΤῪ πγροηΐ (0 80 ᾿5{Π1} 
{Π8 Δραπάοῃιηθης. Η]8 ἢοΠΊΘ 185 θᾶ δἱ δῃά. εν 
1(Π6 βδίδιυ, ρεῦπαρβ, οὗ 84 πειρῇθοιυγ, δἱ Ἰθαβϑὶ οὗ ἃ 
σουπίγυμδῃ, 18 δ βίδκθ, νοῦ 6 γϑηἤογβ ἢϊΠΊ ΠΟ 58ς- 
σΟΌΓ, ΡΘΓΠΔΡ8 ἰοϑῖ ἢθ βῃοιϊα ΡῈ ρο]ιίοὦ ὙΠ ἢ 18 
δ]οοά. ὅ66 5. 88,12. (γ͵ε(8.) 

84. δοοῇ δἴϊογ, ἃ [μεν]θ, οἡ 8 αν ἴο Ψψογι 88] 6 Ωη 
δηὰ {(Π6 ΤορΡΙ6, ἤθγα ἢ ννὰ8 δορσιιβίοιηρα 0 5]ηρ 
{86 ρΓαΐδ68 οὐ (σοά ἔογ [.15 θθπϑῆϊβ ἴο (ἢ6 Ψεν 18}} πᾶ- 
[ἰοη, σοη685 {Π| 1} 6 Γ, βῖορϑβ ἢΪ8 σοΊΓ56, Πᾶν, ΔΡρτοδοῇ6β 
τήοΓα οἰοβοῖν ἰο {Π6 ρἷδοθ ψίοῦα ἰᾶν ἴῃ6 σψουπάρά 
οΊβοῃ, 8η4 βυγνουίηρ ᾿᾿πὶ Ψ ΠΟΥ Οι18 Θγ685, ἔγοῦι 

Ἰκόρι ἴο ἔοοΐ, ΓΟΘΟΡΏΙ]ΖΘΒ [}1Π| ἃ8 ἃ Ζζδν ; γοΐ, πΚὸ 1Π6 
Ῥειιοϑί, ρο68 [15 ΨΥ. ΡγοῦΔΪΥ τοραγαάϊηρ 5 σοηάποΐ 
ἃ8 Ποῖ ΟἸΪΥ ΘΧΟΌΒΔ]6, θυ ανθη [δι 4406, βῖπορ, δοίι- 
δίθὰ Ὀν (ῃ6 ἀοϑῖίτα οἵὁἩ ἢαβϑίθηϊηρ ἴο {Π6 ἀΐδομαγρε οὗ 
ἢ}18 σοὶ σίου β ἀυ165, [6 [148 οὐ ΟἿ᾽ 41} ἀθ]αγβ, δηᾷ 80.- 
[γϑά ποί(ηρ ἴο Ἰηζογγαρὶ 8 ργορτθεβ. ( δἰβ8.) 

88. Ησογθ Ψὰ8 ἃ ϑδιηδγιίδη (ἃ πγϑδῇ ᾿δίοξαιϊ ἰο (ἢ6 
6.8), ψῆο, οἰ οΥ θοδϑιιβα ἢ Πα Ὀθθη βυάάθηϊ]ν 
δι ποηθ ἃ Ὀγ Ῥοητῖ5 ΡΙΪαΐο ἴο ρ] θα βοηβ σϑιι86 δἰ 
Ζ6γυβ8]6π), οὐ ὑθοαι86 6 πδὰ ἃ βομιδνδαί Ἰοηρεγ 
Ἰούγῃου ἴο δοσοιρ] 18), ποιηϊθα οἡ Πογβοῦδοϊ, ρᾶ58568 
Δ] οηρ 1118 βᾶ2 8 ΨΑΥ : [8 18 πχγονϑοα ὈΥ 1Π6 5844 βροοία- 
οἷβ, διὰ ἄοοβ ποῖ, κ (ἢ6 Ῥἤδγιβθθ, ὑσρο οἡ ἢΪ8 
σουγβο, θυ Πρ} 5 ἤτοι [18 Ὀθαβί ; ΠΟΥ ἄοθϑβ ἢθ, "Κα 
168 1,ον]ῖο, 5ῖορ δἱ ἃ {π|||6 ἀἰβίδηςθ ἔγοπι {πΠ6 Ὀ]οοάϊηρ 
ψ τοῖο, ὈὰΓ ΔρΡΡΓΟΔΟΙ 05 οἱοβα ἰο Πίπι, δηᾶ δῇογάβ 
ἸΠΠ ἜΝΘΓΥ ΡΟΒ51016 δϑϑιϑίδηςσθ. Ηδ ἔδαγθα "0 ἀδῆρογ 
ἔτοῖὴ σου  Ό 15, {που σ ἢ 1η ἃ ἰΙοπ ον δηά ἀδβογί βροῖ ; [16 



5Τ. ΓΕΥΚΕ, ΟΗΑΡ. Χ. 945. 

ἢδά πο 81:13ρ᾽ !οἢΒ οἵ [Π6 .6ν8, νῇο, 1{{πῸ οὐἤονῦ ά- 
ἀϊεὰ οἵ 18 ψουηαβ8 Ὀγ {Π6 ναῦν, ψου]ά, ποΐ νψιτῃουΐ 

, ΒΟΙῺ6 Β6ΙΠὈ]Δηςσ6 οὗ }ι8{ἰς6, ἤανα δοσυβοά ἢϊηι οὗ (ἢ 6 
τοῦθοιγ. ()ΥωΒι5.) Τῇ ἴἴγθα ογοροίηρ, δπηοίδι ἢ 8 
οἵ ὙΥ οἰβίθι ῃ ᾶγθ σϊαγδοίθγιβθα γ ἢ 18 8118] ἱηρ ΠΟΥ. 
Δη4 δουηθῃ, γοῖ τηι8ί Ὀ6 Γεσατ θα 88 βοιηανδαῖ ἢγ- 
Ῥοιϊποιϊςαὶ. Τὸ {6 [ο]]ονιηρ λιά!οου8, 8δπα ονϑη᾿ 
Ὀφδυ ι]. γοιηατκ οὗ Ποδάγρα", ἜνογΥ σγοδᾶθγ ψ]}] 
6 γορδᾶυ ἴο υἱοὶ πβαυδ] 18θα Ἀρργοθδίίοη: “10 18 
Δ ΠΙΓΔΌΪΥ ψ}6}} Ἰυάροα ἴο τΤαργϑβθηΐ {Π6 αἰδβίγοβθβ οὐ 
{116 5146 οὗ {πὸ ον, δῃὰ (ἢ6 ἸθγοΥ οὐ τἢδι οὗ (ἢ 6 
ϑΑΙΔΙ Δη ; [ὉΓ βοἰ Ἰηΐογοδὶ νου τὰκ (ἤθη 866 
ἤοΥ δηγῖαῦ]6 ϑιοἢ ἃ οοηάήιιοί νγν88, Δηα Δ [ἢ 6 Ορβθῇ 
ἴο οὖν 1ογα β ἰηΐδθγθηςσθ, νοῦ. 82. Ηδᾶ 1 Ρϑϑθὴ ρυΐ 
1ἢ6 οἴοὺ ΨΥ, ργο)υάϊοθ8 Πρ ἸΏΟΓΕ 6 45}}ν πᾶν ἴῃ- 
τοροβθα Ὀοϑίογα (ἢ6 ἤρθαγί σοι] ἤἢᾶν θδθη βίγυςοϊ. 
ἢ {Π|686 (ΘΠ 6Γ οἰγουτηβίδηςαβ.᾽ἢ 

84. κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ, θοιπὰ ἃρ ψΨΠ 
Ὀαπήασοϑ, θ01}}) ἰο βέδυς} (Π6 Ὀ]οοί, δηἀ υπηϊ6 {Π6 
108 οἵ {πὸ ψουηά8, ὙΠ ψοτὰ καταδέω 8 Δρρτο- 
Ρυϊδία ἴἰο δι σον, 8Π4 80.0}} ἃ8 6 βῃοι]α δχρεςΐ ἔγοπι 
ΤᾺῖκς {ῃ6 λγοϊοίαη. 10 86θ8 ἴο ῥγοροσὶν ἀδθηοία 
δοιηπά ἀοιυη, Ὠδιηοῖγ, [ῃο86 ρᾶγίβ οὗ {6 68} οὗ (6 
Β853}68 ΨὮϊο]] θη] οἵ {ῃπϑιηβοῖνθϑ γ1886 δηα β076]}. 
ὙΥ οἰβίϑιη σϑίδθυβ ἴο δ᾽γ. 97, 21, δηά οἰΐθ Χϑη. (γσγ. ὅ, 

ἘΞ Ἐὸγ πὸ σδοἷα οὐ ψῃϊοῦ 1 ροτγοαῖνο {πδῖ Πα ἰβ ἱπάσθίοά ἴο ατο-. 
ιἴ58, γῆο σοηοϊαάθβ ἃ ἰΙοπρ ἐμὰ δα οθ]θηῖ δηποίδιοη ᾿π [Π6 (Ὁ]]ὸΝ - 
ἵπρ ἰπηργαδββῖνα σσογάβ. ““" Γβογείοτα Ομ γίβὶ στρ ον σοπο]υάεβ, {παῖ 
1 τ)6 Ὡδίυγαὶ ἰανν, δπὰ τῆλ οὗἩ ρογρείιυδὶ οὈ] σαίοη, δηὰ σοιϊηγηοη 
ἴο 811, (ἢ ἢ τᾶ8 ἰἢ ὯΟ γεβρθοῖ βυρογβαεάβα ὃὈγ [6 Ηδρτγεν οἰν}] 
Ιανν, θυῖ ταῖν ἱπιγοάπσοα δηὰ ἔυγ ποτα Ὀγ 11,) θ6 σοπβὶἀογοά, ἢ0 
οὔθ οὔτδπα μυϊηδη τᾶσθ, ψἢο οδη ἀσεῖνα θθηθῆΐξ ἔγοηι ΟΥ̓ δββὶβίδηςθ, 
βῃουϊὰ θ6 τεραγάεά 85 ββδίγαηροα ἔγοιῃ υ8.᾿ ((τοῖ.) ““ ΤὮΪ8,᾽" 88 γ8 
Με. ΕἸβίεν, “" ἰ8 ἔ}}γ ὀχρ]αἰπθὰ ἴῃ ϑΒθυίοοκ, βθγαι 6, ραγί 4, νοἱ. 
4." «Τὴ {Π]18 ράγϑῦ]α (βαγβ [.6 (]δγο) ΟΠ γίβὲ ἀοεβ ποῖ ὀρβϑῆ]ν ἀ6- 
Βοῦρα ἃ εν ἀοίῃρ ροοὰ οῇϊοαθβ ἴο ἃ (ἀθῃί]8 οὐ ϑαιηδείβη, ννῃϊοῇ 
1Π|6 Ἰατνγοῦ πνουἹὰ τι τορ] εὰ νγὰ8 ΠῸ ΨἬΏΘΓΘ δη͵οϊηρα ἴῃ (Πα ἰᾶὺν 
οἵ Μοββϑβ; Ρυῖ δα ἱπαϊγεοῦ Υ ΟὈ] σα β Ὠὶπι ἴο σοηΐοβδ, τπΠὰϊ γθδβΟὴΒ 
ΤΏΔΥ ΔΓΪΒ6 ἴ0 ἃ 76νν ἴο Ιονθ 8 ϑϑιηδγιίδηῃ το ἴπδη ἃ Ῥυγίθδί οὐ ἃ 
1, ον, απὰ ἴο δοσουηΐ Πέτα ἢ8 πορῃῦουγ, που ρἢ {Παὶν γε] ρ! Οἢ8 
ᾶἃτο αἰβεγεηῖ. ΤῊ δοίης σγαηῖθά, τῃ6 ἰανγοῦ ἰδ οὈ]!σεα ἰδοῖεγν (0 
δ᾽Ίον (Παἱ ἰτ 8 {π6 ἀυΐγ οἵ ἃ 6ν ἴο βίηονν 8: 1}}}8 Ὁ ΚΙΠᾺΠ658 ἴο 8 δὲ- 
τηαγίδη. “ ὅο, δῃὰ ἀο δου ᾿Πκονν 86. ἡ 1.6 (ἸΙογο. 
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τραύματα ἐπιδεδεμένους. Τμαί (Π6 01] οὗὨ ϑαῃηατδ ῬδΔ5 
ΟὙΠΔΥΪΥ ροπογοιιβ δηά δρυπάδηϊ, ψα ἰθᾶγῃ ἔγοπι 
ἴογοῃ. οὴ Ηοϑ. (2, 1. οἵδε Ὀγ ἮΥ εἰϑίεϊη. 
84. ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἰ. 6. δὶ ψ͵ὰ8 Π4]]6 6 

οἰνέλαιον, ϑαγ8 Ηεἰηϑίυ8. ΟΥ̓́ [Π6 88116 ΟΡΉΙ 566 ΠῚ8 
[ο Βᾶνα θδθϑη δὲγ Τποπηδ8 Βγονη (1η δῖ8 ΜΊ8ο 6 ]Δῃ 608 
Ττδςίβ, Νο. 1. ἢ. 16. εἰ ὈγῪ ΒυϊκΚ|6γ) το [88 [ἢ6 
[Ο]]ονίης ΤΟ κ8: “ὙΤμδὶ {86 ροοά ϑδιηδγίδη, 
σοπΐηρ' ἴτοπὶ Ψ6γίοθο, υϑθἀ ΔηΥ οὗ {Π6 }πάδοδη ὑδ]βαπὶ 
ὕροη πα ψουηάεα ἰγᾶνϑ] ]ογ, 18 ποΐ ἰο ὃ6 τηδ46 ουΐ; 
8πα γγχὰ ἃΓ6 ὉΠ} Πρ (ο ἀἰβράγαρα ἢἷ8 οὔ αΓΙ [806 8ὺτς- 

ΤΥ ἴῃ Ρουγίηρ Ο1] ἰηΐο ἃ ργθβοη ψουηά ; δηὰ {Πογο- 
ΟΓΟ, ψ ἤθη 1{15 3814 Π6 ι6α οἱΪ δηἀ ψ|Π6, ΠΙΔῪ ΓΑΙΠΟΓ 
οοηςοίνα (δὲ Π6 ᾿η8446 Δ} οἰποειιπι), ΟΓπηραϊοῖηθ οὗ 
οἱ δῃηά σψίηθ, Ὀδδίθηῃ ὕΡ δῃά τηϊχοά ἰορείδμογ, ψῃϊςοἢ 
ὙΥΔΒ ΠῸ ἱπΊΡΤΟΡΟΙ ΘΠ] οἰη6, δηά 18 δὴ δγί ἢον ἰδίου 
βία] 6 ἃ ΌΥ 8ο0Π16, 80 (ο Ἰησογρογδίθ ψ]η6 δηά οἱἱ, {παῖ 
ΠΟΥ ΤΠΔΥ ἰΔβιϊ ΡΥ Πο]ά ἰορείδοσ, το δοῖηα ὕτγθ- 
[θη ἴο ἢᾶνο, δΔη4 (ς8]] 11 οἰδιιπὶ ϑδπη γι Δ Π11Π|, ΟΥ 88- 
Τηδγ (Δ 8 οἱ]. ὙΠ ἀσέρθγθηςσο, μοννονογ, ἰο 80 υη6χΧ- 
σΘΡΌΟΠΔ0]6 δΔῃ δυςΠογΥ, 1 σοη 688 (δέ 1 4π|ὶ ᾿ηο]1η6ἀ 
ἴο δεοοθάβ ἴο {Π6 ορϊηΐοη οὗ 1,. Βγιρ. δῃηὰ ΤΥ ]ογ, 
[πᾶ ἢ 86 {Π6 ΟἹΪ δηὰ ψίηθ δϑοραγαξοίψ ; (ἢ6 ΨΊ]ΠΘ 
ἴο ψαϑῇ {ηὴ6 ψουηάθ, δῃὰ βίδιυιηο ἰῃ6 οἤϊθδίοη οὗ 
ὈΪοοά, δηά [Π6 οἱ!, αἴζογ 16. νουπάβ ἢδα Ὀδθη Ὀδη- 
ἀαροά, ἰο 41|1δὺ {π6 ραᾷΐῃ οσσαβίοηρθα ὈΥ ἀγαβϑίηρ [Π6Π|. 
Τῇηαί δοέξ οἱἷΐ ἀπά τῦῖ 8 ὝΘΙΓΘ ἴῃ σομηπηοη 0.86, 88 1η6- 
ἀϊοδηγθηί8, διηοηρ ἐἢ6 δησίθηΐ ΒΌΓρΡΘΟΏΒ, ἰδ πη ηϊΐδβί 
ἔτοτῃ [6 οἰ δί]008 ἤδγα δά ἀιυιοθά Ὀγ γείβίθ!ιη. ὙὉὙΠαὶ 
οἱ] δηἀ ψ]ὴ8 ΘΓ βοῃηθ 1 Π168 υ86α δεραταέείψ, 15 Ο16Ὰ Γ 
ἔτοιῃη (οἰ 6}}4, 7, ὅ, 18. εἰϊοὰ ὃγ οθίθιη, ὅ0ο 
490 ΤὨρορῆγ. Η. Ρ. 9, 19. ΡΙη. Η. Ν. 81, 47. δπὰ 
Οαίδη (οἰ 6α Ὀγ γΥείβ(εϊη) : ἐλαίας φύλλα τὰ ἁπαλώ- 
τατα τρίψας παραχεῖ ἐλαίου καὶ οἴνου μέλανος καὶ κατά- 
μᾶσσε. ἐφ᾽ ὧν δὲ τραυμάτων, ἢ διὰ μικρότητα, ἢ ἂλ- 
λως, οὐκ ἔνεστι ῥαφαῖς χρῆσθαι, τελμάτιον μετ᾽ ὀξυελαίου 
ἐπιτίθει, ἢ σπόγγον κένον [ἴ καινὸν] ὧν ὀξυελαίῳ δεύσας 
ἐπίθες. Ὑεῖ ἴἰ 18 οἰδαγ ἔγοτη {}}18 1αϑὲ ραᾳβ88δρθ, [μαΐ (Π6 
δΔηοίθηΐ ΒΌΓΡΘΟΠΒ 864 ἃ σοπῃηροδί(ίοη οὗ νἱπορὰγ δά 
ΟἹ]. Κδ'66 αἷβο ([εἰβ8. (ἃρΡ )Ὑο 1) δ, 26. ἀπαὰ Ριηςη6}}} 
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ἴη ἢἰ5 [π|. Κοῆοχ. 651. εἰβίθίη δηά Ὠοάάσγιἀρβ 
{{|86.6 Ἔρτορίοιυβὶγ, ν ἤθη ἔΠ6Υ υτρα (πὶ [μ6 δειῃδγι δ 
ξεοηπΐμηι δηι ἀεγαμαάαυϊέ ὈῚῪ ἀτοϑδίηρ (6 σοι ηάβ 
νυ [ἢ {Π|6 0}} Ἐ δηα ψίηθ τολίοῦ ἠδ μαά ργουϊάθα [07 ἠϊξ 
οιὐη οοηιογέ απά διωρρονγέ, δῃὰ βῃϊαγρα οἡ {86 γοωρσῆ- 
π685 οὕ ἐδ γοαά, διὰ ἐΐο ἐδαγίηρ οὗ ἠὲδ οτοη οἰοέδεος ἐο 
δὲπά ωρ αποΐλογ᾽ 5 τοοιπαάδ; 411} ψϊο ἢ τηυβί 6 σοηϑί- 
ἀεγοά 88 δἱ ἰϑοαδί νϑσὺ υποργίδίη. δομοαίίροη σοιϊῃ- 
ῬᾶΓθ8 {π6 [ὉΠ] ον ηρ βίογυ, ἰουη ἴῃ ΜιΙιάγαβὰ ΟἸἢεΪ : 
“Α οσογίδιη ΒαΌΌΙ, οἡ 16 δνθηϊηρ Ὀοίοτα ἰπ6 ϑδὺ- 
μα, ἰοῦ (ῃἢ6 ἢουβα ψῇθΙ6 ἢ6 ἀν ο]ῖ, δρουΐ ἀιι8Ἰκ, 
ΜΠ} ἃ Ὀσηα]86 οἡ ἢ]8 βου ἀθτβ.Ό Οἡ (ῃ6 ΨΔΑΥ [6 
[ουηά ἃ πδη βίγσοιςῃϑα οὖἱ δῃὰ ψουηάθα, ψἢο 5αἱά 
(ο Ὠΐϊη, “ο τὸῸ {Π6 Κιπάπθβ8θ [0 ΟΑΓΓῪ τὴ6 ἴο (6 
ἰονη.᾽ Τῃθ ΕΑΡΌΪ σοπϑιάογοα τἢ8 Μη ἢ ΠΏ 56]: 
ΤΕ ΕἸοανα τὴν Ὀυηά 16, ΘΓ ἢ 8] σδῃ 1 Βυρρογῖ τγ- 
861 δηά τὴν ἔδιν» Απάὰ [11 ἰϑανβα (18 ψουηάρα 
ΘΥΒΟΏ, [ βίη δραϊηϑί ὯΥ ΟὟ 8οὺ]. δι {ῃ6η ἀϊά 

16 ἀοῦῷ ὙΈΏγ, ἢ6 σαγγιδα ᾿ϊπ ἰο {(Π6 ΟἿ, δηά δοσ- 
ΜΑΓα58 τοϊαγηθά, δηα βθθκίηρ ἢ18 θυηα]θ, ἰοοκ 1 ὑρ, 
δηἀ οηϊογοὰ (6 ΟΕ []. 6. Φεγυβαίθν). ΓΓἤθη (τ 6 
816 (014) ἴΠ6 ρθορίς ψϑγθ βυγρσιβθα (ἢδί 80 ρῥίοιιβ ἃ 
8} 8Πο01]4 Ὀτοαῖὶς ἴΠ6 βαῦραῖῃ. Βυΐ ἃ νοῖςθ ἔτοπὶ 
Ἠρφάνθη [ἢ Δα Γ658864 τη : “ὁ 8Δη6 6δ [γ Ὀτγοδά 
ΜῊ ον, δηά ἀγίηκ "Ἶ ΨΊῺΘ Ψ1ΓΠ σΙ ΔΉ 685 ; ἔῸΓ ΤὮΥ 
ΨΟΓΚ 18 δοςορίοά ὈΥ οα.᾽ " 

84. ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος, Πανίηρ 
βϑί ἢϊη Οοἡ [18 ονη δθαβδί. ΕῸΣ ἰΐ βθεϑηβ {πδὲ {ἢ8 
ψουηποά πη οἰζμοῦ δά ΠΟΠ6, οσ 1 δὰ Ὀδθη βίοϊθῃ. 
ΒΥ κτῆνος Ὑ εἰβίθί ἢ υῃἀογϑίδηαβ α ἀογϑο. Βυϊΐ [ἢ 686 
ΔηΪΠ|8]8. ψ Γ6 ΠῚ 16, 1 δ 411} ἴῃ 88 ἴῃ Φυἀεᾶ, (αχοορὶ 
ἔος 1Π6 ρυτζροβαβ οὗ νγ}81,} ποι ἢ γ ἃγα [8 6} 80 δί 1ῃ6 
τοϑθηΐ ἀδΥ. ὅθε {ῃ6 ποῖΐβ οὐ Μαΐίῇ. 21, ὅ. δηὰ 

ἡματι 11,2. ἼΠα ϑυσγῖδο νθγϑι ἢ ΓΟΉ6ΓΒ 1 ἀδίπμηι. 

ἘΞ ΤῊ Οἱ] νγϑ8 (885 ϑοῃοείβεῃ χὰ, μλραδ αν [Δ κθὴ ἔοσ ([ἢ6 ρΈΓρΡΟΒα 
οὗ δποϊπίϊηρ' {Π6 1Ἰπ2}}8 ; βίποβ ἴῃ ἴΠ6 Βοῖ σουῃέσίοβ οὐ ἐπα Εδδὶ, 1 18 
ἰουπὰ Ῥδγιου!ΥῪ ΘομαξογίὉ]6 δπὰ γε γεβίηρ. ΤΠ δηι χυϊν οἵἁ 
(16 ουδβίοῃι ἰΒ Βαννῃ ΟΥ̓ 186 οδ86 οἴψεαςοῦ (ποϊ!ο6α Ὀγ ϑοβορεί θη) 
γνῃο, (Πουρὴ (γανϑ]ησ οἷν ψἱἢ Ηἷ8 βίδῆς, γεῖ δά τΔἸκοα οἱ] ψ τ ἢ 
Πϊπ, βῖίποο τῆρ δῖα ἰοἱὰ (μδὲὶ ᾿6 δῃηοϊηϊοα [Π6 βίοῃο τ ἢ 6 υεοὰ 
ἔοτ ἃ ΡΠ ἰον. 
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Ι ἄστοοὸ ἢ Κυϊποεῖ, νι ῆο {ΠῚ} ΚΒ (παι {Π6 κτῆνος ΠΟΓΟ 
ΤΩΘΏΠΟΠΘΩ γ88 ΡγΟΌΔΌΪΥ απ 856. Ἦδ οεἰΐ68 Χρϑη. ΟΥΤ. 
8, 2, 8. εὐδαίμονα τὰ κτήνη. ἼΤἼΘ 45568 οἵ {πΠ6 Εαβὶ 
46 σογίδιηἶν οὗ ἃ ραγι οι αΥὶν πα Ὀγοοά, δηά 8οιπθ- 
{πη65 {Π{π|6Ὸ ἘΝ ναί δΌ]6 {Π|Δ} ΠΟΙΒ6Β. 

84. πανδοχεῖον. 18 ψοτγὰ 8 Ἔχρία! ποα Ὀγ 16 8η- 
εἰθῃΐ ρ]οβ568 σσμροπίμπι, ἀϊυογδογίμηι, δἑαδμίμηι. Η το, 
Πονάνογ, ἰἴ ὐυβῦ ποῖ Ὀ6 υπάογβίοοα ἰο ἀδῃοίδ (85 πῃ 
1 1.) ἃ ργἱυαίο, Ὀυΐ ἃ ριεδίϊο, ποδέοἰγῳ (ἴο 86 δὴ 
οἷά Επρ 80} νογ). [ἢ (ἢ6 πιοβῖ δησίοηΐ {1π|68, ψ ἤδη 
Ποβριιδ ΠΥ γεῖ ρῥτοναὶ θά, Ποῦ Το γΘ οἰ Γ ΠΟ ἰΏΠ8, 
ΟΥ ΝΘΓῪ ἔδνν ; δηιϊ ἰηάδρθά, Ἔχοθρί ἴῃ {Π18 μαβϑϑᾶρθ, ΨῈ 
ἢηὰ πο πιρηζίοη οὗ τῆθπι τηδάς ἴὴ τῃ6 Νοὸν Τοβίδ- 
τηθηΐ. Υἵρί {ῃἢθγθ ψόγα ἀοι 1658 βοπα ἴῃ Ζ7υἀ6 ἃ, 
ψ ΠΟ ἢ βθο ἴο ἴάνα Ὀ6Θη ΘϑίΔ Ὁ] 15Π6ιϊ ογ΄ {π6 δα σοιῃ- 
πιοάαιίοη οὗ δαπηαγιΔη8, (6 1116 ὑγαν ! ]ογβ, Θβρθοῖα! ν 
οἡ {π6 τοδά ἴτοιῃ Ζογυβαίθπη ἰο Ψογίςῆο. (Βοβθηπ.) 
Οη (πα ϑόγπι οὗ τῃσοβθ ἀϊυογδογία πὰ σἰσδμία 866 (ἢ 8 
ποΐθ οἡ [μΚ6 2, 7. 1 δαὰ {6 ον ίησ Ὀθδι}}} 

᾿Ρᾶβϑαρα οὗ ΖΕ βοἢν!. ΠΡ ΝΣ 6490. Σκοτεινόν, ὥρα δ᾽ 
ἐμπόρους ἀκίμ: ἀγκύραν ἐν όμοισι πανδόχοις ξένων. 

85. ἐπὶ τὴν αὔριον, 551]. ἡμέραν. 850 ἋἢΠ6 οἷά ἘΠρ] 1511 
Θχργαββίοῃ, ὁπ ἐδθ πιούγοιῦ ἄαψ. ὩὙἤ6β6 ρῇγαβθβ ἢᾶνα 
Ὀδδη ΠΠυϑἰ γαϊθα ἴῃ ἃ ΤΌΓΠΊΘΓ Ὠοΐθ. 

85. ἐκβαλὼν, αντηρ ἰἤγοννῃ ἄονη, 1. 6. ἰαϊά ἀονη 
ἵνο ἀθηδγα. 80 Μαί(ῃ. 12, 85. ΤΉ 686 ἵἴνο ἐοηαγῖα, 
1 τηυϑί Ὀ6 τοι οΓοά, ψ γα ργοῦδῦν δαυϊναϊοηΐ ἴο 
ἔιυο ἀανϑδ᾽ ιυαρο8 οὗ ἃ ἰαϑοιγον. 

85. ἐπιμελήθητι, “(κα σῶζε οὗ Ὠιπ.᾽ Βοβ, ἰη 
ἢ15 Απιηδα. ᾿ 06, πᾶ58 ψ6}} οὐβογνοί, τῃδἱ ἐπιμελεῖσ- 
θαι 18 ΘΒρ6ο δ !}ν 864 οὗ σαγὸ Ὀαβίονγθα οὐ {Π6 δίοϊ οΥ 
ψουηοι( ; δη( οἵἵθ5 [ποϊδη. Επρὶ. ὅ04. ἐντειλάμενος 
ἐπιμεληθῆναι. ὅδ66 δγίηρ. 6δδ. 80 4180 γον. 8, 8. 
Οοῦβυ] γδηβοῦ Ρηοβρῇ. 666. Τῇοβο ΠΟ ἰῃ νγὰγ ἵ- 
«(οηἀοα οἡ ἢ6 ψοιηαεα ψογὸ ς]]6 ἐπιμεληταί. 866 
ἨδβγοὮΥ" [(6Χ. : 

85. προσδαπανήσῃς Ἐ. 80 προστελέω ἴῃ ΤὨιογά. 6, 
ἘΠ1. 6. ψῃοίΠοῦ ἴον τηράϊςα] δἰἰθηάδηςο, οὐ οοὰ. Εν πόδα 

ἢ τγοῶϊ [0 σαγαναπβοῦαβ ἢδὰ ἴο ΒιρρΪν (πειηβοῖνοβ ἢ ῥτοτί- 
δἰ οΏΒ, δπἀ οἴδιοὺ ποοθββάγιθβ, ποίησ Ὀσιης ρτον οὐ δὲ τῆ οδγᾶ- 
νδηδοῦὰ μὲ Ἰοάρίησ ; ἃ ουβῖοπι νη ϊοἢ ὈΓΘΥΔ}18 ἰὴ ἴ[π6 Εἰδδὲ ἴο {6 
Ρτοβθηΐ ἀδυ. 
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81. Τῆς ψογὰ [5 τᾶγϑ, διι δχϑιηρ 65 οὗ 11 γα οἰϊοά 
0γ Υείβ. δηὰ )6 ἘπΠοοσγ, ἔγοπι 1λιοίϊδη δηὰ ΤΠ θ πη 5- 
{{π|8ὁ. Τῇ δαπηαῦίδη, ΠὩΟΓΘΟνοσ, Θηραᾶροϑ δὲ ἢ δῦ- 
ΟΥ̓́ΘΓ [ὈΓΙΠΟΓ ΟΧΡΘΏΒ568, (1η 5ΌΓμΙοδΙ αἰά δηά ποι 5}- 
ἱπρ' ἴθο(,) βῃοι!α θ6 ἱπουγσαά, ἢ ψου]ὰ τὰκ ροοά 
ΟἿ [158 γοΐῃγῃ. 

86. τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς ληστάς, Υεἰβίοἴη οἶΐθ8 
Αττγίδη, Εριοῖ. 8, 18. ὅταν εἷς ληστάς ἐμπέσωμεν. 

90. πλησίον γεγονέναι, 1. 6. Ὁ]6]1|δὰ ἰῃ6 οἤοα οὗ ἃ 
ΠΟΙ θουγ. (Οτοῖ. δηᾶ 1,. Βγυρ.) δίονγ, Βονοθνοσ, 
δχρίδίηβ, “ψῃ]οἢ οὗἁὨ [Π686 ἴπγοο {πουρῆς ὨΙΠ56 } ἃ 
ΠΘΙΡΠΡΟΙ ἴο ἢ] πη,᾿" ὅζο. 88 1η «[4Π|68 4, 0. ταλαιπωρεῖν, 
ἐο ἑλίπῆ ἀϊπιδοίξ πιϊϑογαδίθ. Βυϊ {18 Ἰηἰογρτγοίδιίοῃ 
866Π)8 ΠατΓβὶ. 

87. ὃ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ, ἰἱ. 6. ΒΏΟ ΘΑ ΤΊΘΓΟΥ 
ἐοιθαγδ. ΑἩ Ἡουταϊβθ. [{ πχαβί θ6 οὔϑβογνϑα, {Πα 
ποιεῖν, ᾿1ὴ Η 6]]Θηϊβέϊς Οαὐεοκ, 88 41} [Π6 νδγίεῖυ οὗ 
86η568 ΜΏ1ΟΪ. ψ6 Πηά 1η [Π6 ΗΘΌτον ΤΩΝ. 

87. καὶ σὺ “ποίει ὁμοίως, ἴ. 6. Δθοτα 485815ἰΔῆ.6. ἴο 
᾿τῇ (δὲ πορᾶβ 1ξ. ΕῸγ μα ἴπδι ἀοἱ}} ποί {Π]8 ἰονϑίῃ 
ηοΐ ἢϊ5 ποΙρὭοΟΟυΓ α8 Ὠἰπ)56 1: δηα 6 {πδὶ Ἰονϑίῃ ποῖ 
15 ποῖ σὭΟΌΣ ἃ8 ἢ π186][, ἀοίἢ} ποὶ ἰονα σοα ν ἢ 4}} 
ἢ15 Ποασγί, ἢ 41} ἢΪ8 τη, ψ ΠῚ 41} 5. 85οὺ], δηά 
ἢ 411} ἢ18 βιγθηρέῃ, Ὀν ψ ῃϊοἢ 18 ον!ησοα 8η ἰηίθηῃ- 
δίγ οὔ ονα. (Ευϊζῆγπη,.) 

88. Μάρθα. Α πᾶπι6 σοϊημηοῃ ἃπιοηρ {Π6 {76 ν)8 ; 
ἃ 8 λαὸ το {ῃ6 ΔΌὈΙηἰοαὶ ψγιηρ. 80. 80 
ΡΙαϊ. Μααν. 414. Ε. τίνα Σύραν γυναῖκο, Μάρθαν ὀνόματι, 
μαντεύεσθαι λεγομένην. 

88. ὑπεδέξατο. ΤΩ θα8ὲ (ομητηθηΐϊδίοσβ δ΄6 οὗ 
ορ!ηίοη (Πα (Π6 ψοτγῇ ἀοθ68 ποῖ τ ΓΟ ΪῪ ἀσηοίο ἐράσοά 
ἠΐηι, ΟΥ γεσεῖυεά ἦϊΐηι ἱπίο  ἦθν ἤοιιδε, Ὀυϊ ἠοϑριἐαδίν 
οηέογἑαϊποά ᾿ΐπι. ἘχΧαῖηρ]68 οὗ {{}18 56η86 ἃΓ6 ὑγο- 
ἀυοοα Ὀγ Νιεϊδίοίη δηὰ Κυΐηοαὶ; ἰο ψῆϊοὶ 1 δα, 
Αγίθα. 8, 14. περὶ τὸν Θεὸν ὑποδεχέσθαι. Ατοίυ8 σοη- 
Ἰοοίυτε5. (δὲ Μαγίῃα ν᾽ἃ8 ἃ ευἱάοιυ, τῇ τ οπΊ ΠΟΓ 
ὑγοίῃον δηά ϑἰϑίοσ ἄννεϊ:. Κυϊηοοὶ {1 8 {παῖ (Π6 
ἢουβα τὶρἢϊ ργοροῦῖὶγ 6 τογπχοα ἢοι8, 1 βῆ6. ἄν ο]ς 
1ὴ 1, Βυΐ Πογα 1 σδηποῖ ἄργθα τ ἢ ἢ]π ἴῃ Ορίηΐοῃ. 
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Τμδΐ [6 ν] Παρ ἤογο 8Π6 γοϑί θα νψὰ8 ΒοίῃβηΥ, 15 
ονιάἀθηΐ ἔποῖα 708), 11,1. 

89. ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿ἴησου. 
ΤΠ καὶ 18 ποέ γοαμπαάαπέ, Ὀυϊ ἢ88 ἃ τοίθγθησθ ἰο ἢ 6 
Πιβοῖρ 698. ΕῸγ (485 Ῥεἰϑίδιῃ οὔϑογνθθ) δοίμβ (ῃ6 
Πιβοῖρ]ο8 δηα ΜᾶγῪ βαῖ δἱ (Ὁ γίϑδε β δεῖ. Αἢ υ8148] 
οβίιγο οὗ Οτγθηΐδὶ βοῃοΐατθ δηά ᾿ἰθαγήργθ, ψῇηϊοῖ 1 
ἃν6 Ὀοΐοτα 1]υϑίγαιο, ὅδε τοί. δῃά αἷ5ο Ψιγηρ. 

ἀς δγη. 1, 2, 6. ἀηά Ὠουρη γ᾿ 5 Δπηδ]. Ὁ. ὅ8. ψἤθγο, 
ΔΙΠΟΠΩ ΟἰΠΟΓ ρῥϑβϑᾶρθϑθ, ἢδθ οἰΐθβ ΡΙαί. Μαγ. Σύρα 
γυναὶξ. μαντεύεσθαι λεγομένη, ἣ παρακαθιδομένη παρὰ 
τοὺς πόδας. τοὺ Μαρίου. ὅδ66 84]50 δοβοοῖίρ. Η. Η. ρΡ. 
280. Ἐγτηρϑί!, βονανογ, ἱπ 18 Ορυβο. ΡἘ}]., 1658 
ΡΓορο εν, ἰδ 68 [ἢ 9 πηθᾶπ ὯῸ πίογα {Π8η ἰδὲ ΜΑΓΥῪ 
βδί ὯΔ 9688. ὙΤμαῖ Ὡϑπογ ἰἢ6 ρῆγαβα ποῦ (ἢ6 
οιιϑίομι, γγὰ8 4116 ὑπ Κηονη το (ἢ6 ατροκβ δὰ Κο- 
ΤΠ ΔΉ, ΔρΡΡΘΔΓ8 ἴτοηι [π6 οἰ ζαἰϊοηβ δά ἀυςοα Ὀγ εἴ. 
ἔτομῃ δυκί. (Ἰδιά. 82. Ψψα]. Μαχ. 2.1. [151 4ογ. Οτῖσ. 
20,11. δαοῖ. Αυρ. 64. Αρυ]ε). 1. Ῥείγοῃ. 64. διε 68. 
Ὦ. Οἰιγγϑβ. ρ. 112. Α. δηὰ Ατγίβίορῃ. εβρ. 608. ὅεὲ 
[μκκΚο 2. 40. 

40. περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν. Α58 ἰο (Π6 ψοτγά 
διακονία, 1ἃ ἤοτα ἀθηοίοβ ργεραγίπρ ἐδε πιοαίἔ. "ΓἢΘ 
ΜΟΙ περισπάω 58]ρη1Π 68 ῬΓΟΡΟΙΥ ἴο ἀἄγανν διουηά, 
ἄγαν 5146, ἄγαν οὐυΐ οὗ σου86. ᾿ΓὮ5 [Π086 τ, ὈΥ 
Δ αἰορεαηΐ τηρίδρῃον, 8814 περισπάσθαι, Μῆο ἀϊδέγα- 
λμπέμ)", ἀγὸ ἀἰβιγαοιθα, δηά ψῆοβο τηϊη 8 8.6 -ἀγανῃ 
ἃ8146, 1 νΔΓΙΟΙ8 ἀἰγθοίίοπθ, ὈΥ δηχίουβ οᾶγθα δηά 
ΒαΓαβδίηρσ 5830[1ο] 465. Τηδ οορίουβ οἰΐδίοπβ οὗ 
ΒΔρἢεΙ, Κτοῦβ5, Ῥν είβίε!, Μυπίῃθ, δηὰ οἰβοῦϑ, ΠΠΔῪ 
Β6ΓΨΘ (ο ΠΠυβίγαϊθ {ἢ 686 νϑ.Ίου 8 β'ρηϊδοδοηβ. Τῆι 
Ἀιοά. δίς. Ρ. 82. α. ἀπῆλθε περισπασθεὶς ὑπὸ βιοτικῆς 
χρείας. ἨΗον. δαί. 8, 6,7. ““Οπηπὶ 501]! πα ϊης ἀ15- 
ἰγδοίυτα ἡ 

ἘΞ Ουτ ΓΓΔΠΞἸδίοσβ ἤδτο τοπάογαὰ ἴὑ ομπιδεγεάᾶ; οὗ πο ἢ ποτὰ 
ὯΟ' [Ο] ΘΓ Ὁ]6 δοοουπῖ ἰΒ ρφίνθῃ ὈῪ ἴΠ6 Εἰγπηοϊορίδιδ. [{ ὁσουβ ἴῃ ἃ 
Β6Ώ86 πδαγίῳ «φΡτοαολίῃς ἴο ἴΠ6 ὈΥΙΠλΠνΘ οὴ6 ἴῃ ““ΒαγπαρΥ Εἰ ἢ θ᾽ 8 
ΑἸΪατια ἴὸ πρ]απά," 410, 1578. “1 νἍδ8ξ οογιδεγεὰ νυ ἢ τηϑην 

66, ἀϊ 68, ἄς. Τῆδ νοτά οαπδοῦ οἴη ἰῃ ΟΌΓ ΟΥ̓ ὙΓΙΟΥΒ 
δἰ σῃ 1868 ἐγομδίε. 80 [86 Οδγίδη ζωπιμιογ, δηὰ [Π6 Ὀυΐοῖ ζοπεριεν. 
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40. συναντιλάβεται. ἼΤηδ ποτγὰ [ΠΡ] }ν 5:6 }1Ώ68 
ἕο ἰοεπμά α ἠαπά ειυἱέἠ οπθ, δηὰ ΠΕ μΠ τῖ σα! γ), ἴο ςο- 
ορογαίθ ψ ἢ ΔΩ Οη6 ἴῃ ἃ ψοῦκΚ. 80 Εχοά. 18, 22. 
καὶ κουφιούσιν ἀπὸ σοῦ καὶ συναντιλήψονται σοι. ΓὨ]8 
86 οὗ (Π6 ψογὰ 18 σορίουβὶυ 1]]υϑίγαίοα Ὀγ Ηδηι- 
τηοηά. 

41. μεριμνᾷς καὶ τυρβάϑη. Οπ {Π6 ἔογπιοῦ σψογά 
866 {Π6 ποῖα οἡ Μαΐῖ. 18, ῷῷ, Τυρβάϑω 18 ὈΥ (Π8 
δομο δὶ οἢ Ατὶδίορι. Ερ. 8, 11. βδ1:4 ἰο Ῥγορϑιν 
ΒΙσΉΥ ταῖδο μρ ἐδ πιμά, ἃ58. ὈΥ ἰΓϑιρ] ηρ ἴῃ ἃ ΤΙΝΘΓ, 
ΟΓ οἰδεγν8βθ. Τὴ ψοσὰ τύρβη, ([τοῖὰ ΏΘΠΟΘ σΟΠη68 
τυρβάξϑω,) δῃᾷὰ ἑἐωγδα, ἃτα (1 8ιιβρθςῖ) σορπαίθ. 1 1ἢ 
1Π6 Ιςοἰδηάϊς δὰ Αῃρὶο-δαχ. δέοι, δέωγυ, δῃὰ 1Π6 
Εηρ). δἐϊ), 1. 6. σοπμποῖϊο, α ἐμηιμίί, ψᾶῦ, ὅς. ὅ0 
Οὔ οἷά ΕἸ ρ] 8} ΓΙ ΓΟΓΒ υ86 5{:)" δῃᾷὰ ὠρείγ' ἴῃ (Παΐ 
86η586. 448 11 8 ΠΟ ὑη08818] [Ὠἱπρ᾽ ἰο 566 δη ἱπορρέϊνο 
δα ἀεᾷ (ο ἃ τ, 88 ἴῃ τέγος, στέγος, (Π686 ψΟΓΒ ΠΔῪ 81} 
αν οτγὶριηδίθὰ ἴτομιη τύρω, (οορῃαίθα ἢ τάρω, 
ταράω, δῃὰ ταράσσω,) ΜὨϊοἶ, βἰρηϊῆθθ ἴο 81, δῃὰ 
ἤδησα {μ6 5 8ίδης να τύρος. ΝΟΙ ἄἀο68 σύρω (ἔτοπὶ 
(νβθηςε σύρβη δηά ἐὰκγϑα) δάἀπιϊ οὗἨ ΔῺΥ οἰμοσ ἀδσὶ- 
νδί!οη. ΘΏς6. αἰ8βὸ θόρω, ψῆθηςΘ οϑίῃβθ θόρυβος. 
Ηξετα τυρβάξϑῃ τοῦ "ὲῈ τϑηάογαβά, λοι αγὲ ἐγομίφά, 
λανγαδϑεοά, αἰδίταςιε ψΙΓ 8 τι ρ]ΠΙΟἱΥ οὗὨ σΆΓΕΒ, ΟΓ 
(48 Ββοβθῆῃ. ἐγϑηϑ᾽δίθϑ 11) ψοῖς ἀϊδίγαοί ψομγδοίζ, (Ἰῃ 
[86 τι] 16 νοὶς6.) νὨ]οἢ ΘοΙΏ68 ἴο (ἢ6 88π16 {Π]Π0.. 

42. ἑνὸς δὲ ἐστὶ χρεία. Οη ἐδ ᾿πιοτργοίδθοη οὗ 
{686 ψογάβ {ΠῈγα Ὧδ8 θθθὴ πὸ ᾿{{|| αἸβογθηςς οὗ 
ορϊπΐοη. ΤΠ τηοάδγῃ (οιμηπηδηίδίοῦϑ γοίδσ (ἢ 6 πὶ ἴο 
ἥανν, [πὸ δῃοϊθηξ οηθ8 ἰο ΜὝαγέλμα: “ΏὨϊΓςῆ (48 ἣὴἥ εἰ- 
βϑἰθίῃ ΟὔβΌγν 68) ἰ5 σοηβγηθὶ ὈΥ {Π6 [οἰ] ονίηρ δὲ, 
ΜΠ Ιοἢ ᾿παϊοαίθβ ἐμαὶ ΜΑΓῪ 18 ἐλεπ δἀάἀγθββα, δηά 
ποΐ θείοστθ. Βυΐ ἃ τὔογϑ ᾿πηρογίδηϊ 4 68}}10ῃ ΓΘ] ΔΙ ἢ 8 
γαῖ ἴο Ὀ6 ἀοοϊάθα, παηλοὶν, δὶ 18 πηρδηΐ ὈΥ ἐνὸς. 
Μδϑηγ αποεϊθηξ (οπηπμοηίδίοιβ, (ἃ5 ΤΠΡορηγἶ οὶ δηὰ 
Β4811],) δῃάἀ βοηθ πιοάθσγῃ Οῃ 68, (48 Μ|], Μδεοσ, 1. 
ΒΡ. Ηδγάϊ, Ῥιβίορμιϊυθ, Βεηρεῖ, Μοϊάθημδαοσ, 
Υ εἰβίοίη, δά Βοβθηηι. ψουἹὰ βῈΡΡΙΥ βρώματος, 
“εγοωίο, ἀϊδῆς: ἴῃ ψ Ὠ]Οἢ 8θη86 μερὶς οσσυ8 η (θη. 49, 
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84. 1 δα). 1, ὅ. ἃ 9 ἃ 28. [τ νὰ8 (υγρθ8 ὄεῖβ.) 
« ποῖ Δἰτοροίμογ ἀπ νοσίῃΥ οὗ (Ἰ τῖϑὲ, (ἢ6 ἰδοῦ ἂπα 
(6 οχοπιρίαν οἵ 4}} ν᾿τίυσθ5, ἴο σοιτηπιοπά για ϊἐν 
αἰϑο Ὀοίδβ ὈΥῪῚ ψοι8 δηὰἀ ἀθθαβ: 88 ἢ νΌῚσ. 1 δὲ 8. 
50 (σοπίίηιο8 ΝΥ οἰδίθιη) (6 ῬΠΙΠοβορίμοι5 δά ἀοπ6 
μθείογε ἢ. Ηορ ἤθη οἰΐθβ (ἰς. Τὶς. 8, 90. δ, 9. 
80 Ργιβαρόογαβ δηά Ερίουτυβ. Αἰἤθη. Ρ. 419. Β. τῶν 
δείπνων δὲ πολλοὶ τὰ μέτρια ἀσπάξονται, ὡς ΓΑλεξις ἐν 
Φιλούση παραδιδόασιν ἀλλ᾽ ἔγωγε τοῦ τὰ δέοντ᾽ ἔχειν τὰ 
περιττὰ μισώ, τοῖς ὑπερβάλλουσι γὰρ τέρψις μὲν οὐκ. 
ἕνεστι, πολυτέλεια δὲ" ἐν δὲ ψευδομένω᾽ τὰ εἰς μισω, 
τοῖς ὑπερβάλλουσι γὰρ Δαπάνη παρέστιν, ἡδονὴ δ᾽ οὐ δ᾽ 
ἥτις οὖν. Ψυβίϊη. 20, 4. ““ΡγιΠαροΓλβ Δα υϑὰπῃ 
ΓΓυ ρα] 818 τενοςανὶξ, ἰδάαθαΐ αιοί 16 νἱγίαθη), --- 
νοϊας σοηρίγ σοι νἱγί ΓΘ Πὴ εν [ἰδΔίθπλ ΟἸΏΠ1 0.8 1η- 
δογοδδῖ." δαηθοδ, Ερ. 95. “ Μιυ]ῖοβ πηοῦῦοβ πηι} 8 
ίογουΐα ἔδοθγαηῖ.᾽" 

Τῆοβα ψῆο πιαϊηϊαϊη {}}18 1 οΓργοίδ Οη 480 γὸ- 
τδγκ, ταὶ (Ἰδέ 88 δοσυβίοιηθα τὸ {Πιιβϑίγαίθ ἢ15 
ἀινίης ἀοσίγ!ηθ5 ὈΥ {πίησϑ ΟὈΥΙΟυ8 ἴ0 {{Π6 86868 : 
δηΐ {{π|5. γ δέ 18 58} 8414 οὗὁὨ 16 ἡ15})658 οὗ ἃ ἔϑαϑβί 
ἰδ Δρρ! 64 ἴο ἀϊνίπα Κπονίοᾶροθο. Ἠρηςα Βοβθητι. 
ΠΑΝ: (Πα {Π6 ΓΕ 18 ἤθγα ἃ αἱέυρίαᾳ ΟΥ αἀοσμέθ αἰϊοέμηι, 
 ῃΙ ἢ Ψ1}} ΠΟ] τὰς θοιἢ ψαγ8. Βῖ 1ἢ}}8 ᾿πίογργο- 
τατίοη, Ποῦ ρἢ ΝΟΥ δουΐοίν σοησοῖνοα, Δηα ᾿ἰΘΑγη θα ΪΥ 
ΒΌΡΡοΓΙίΘα, 866Π1|8 ἴο ΠΊ6 ΓΑΙΠΟΙ Β066ῖοι8 [41 [11|6. 
1 δηξγοῖγ- αϑϑθηΐ ἴο (ἢ6 σοιπίηοη ἱπιογργοίδίοῃ, 
ψΠΙ ἢ 18 ϑυρρογίοθιι Ὀγ ἘΠ γΠ}1ι8, Οτοῖ5, ΝΟ ἢ, 
Οδιρθεῖ!, Ἰ)οάατγιαρα, δὴ οἱογβ. ΕοΥ (οὔβεογνεβ 
Κιιηο6}) 48 ΔῈ περὶ πόλλα τηιδὶ 6 υπάοτβίοοά 
μέρη ΟΥὁ πράγματα, 80 Δ[ἴ6Γ ἔνος πιιϑὲ Ὀ6 δυρρ] θὰ (ὈΥ 
41} τ1η6 τῦ}]68 οὗ ᾿Ἰθριεπιαῖθ σοηβιγΓΟ.10}}} μέρους ΟΓ 
πράγματος, ποσοίϊο. ΟὟΟτοίυ8 [ἢ8 ΡΑΙΓΑΡ ΓΆΒ868 : 

ἈἘΤΠ6 νογὰθ ἤθγο τηθημοποαὰ »ν}}}] ἀουθεῖοβ8 αὐγηεῤ οὗὨ {Πδὶ 
86Πη86; δαῖ, ἴγοιι (Π6 οοῃίοχί, ἰδ 56 6πι8 [ὯΓ τπογο ργο Δ Ὁ]6 (πὶ ΟὐΓ 
ϑανίουῦ πηοδηῖΐῖ ἴο Θχρῦθδβ (6 [Ὁ] ΟΡ ΒΘη80, ὨμπΊΕ]Υ, “του 
ΤΉΏΔΥ σΟΠοὶ ΘΠ ουδγ, δπὰ τι ουΐ βογαρὶθ, δοσορὶ οἵ τπ8 βυρροτί 
οἴπετγεά γου, δίῃςθ, ὈΥ τι πἰβίθσιηρσ ἴο τδπὶ ἴῃ δριγίζυα] {πη ρ5, γοῦ 
ΠΙΔΥ [ΔΙ ΥΪγ οἰδίιη ἃ τιρῃϊ το {Π6|Γ βυρροῦὶ ἴῃ οάγηαὶ {πίπρβ, “ἔτ 
1Π6 Ἰαουγοῦ 15 όγίῃγ οὗὨ ἢ 8 Ὠϊτ6." 
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«“« Ψαγίουϑ 8ηἃ πὶ} ρ|16 ἃ ἀγα (ἢ6 σᾶγο8 δῃηΐ οσοιυρᾶ-. 
(Ἰοη8 οὗ {(ἢ18 118 : οηθ {!]ρ ἴΠ6 γα 18, ψῃϊοῦ (Υ ν6 
νου ὰ 6 βανθὰ) 18 διοσϑίῃθγ 1πα Ἰ5ρΘΏΒΑ ὈΪΥ ΠΘΟ68- 
ΒΆΓΥ [0 118, Πδηλοΐγ, {Π6 σᾶγα οἵ γϑ!ρίοη δηά ρἱδῖυ, 
δηἀ {π6 βίυαγ οὗ ἀϊνίηθ {πληρβ." ᾿᾿ΓΠΘοΟρΠγ]δςοὶ αἰτοῦ 
ἕνος ΒΆΡΡΙ168 τοῦ προσέχειν τῇ διδασχαλίᾳ, αἰϊϑῃηςίοη 
ἴο ΠΥ 1ηϑίγιιοίίοη. Απα 80 Εἰ πη8 : Τῆς ἀκροά- 
σεως τῶν ἐμῶν λόγων' οὐ γὰρ τρυφήσων ἦλθον, ἀλλὰ 
διδάξων ὑμᾶς, ἐο ἦξαν πιψ τυογάδ: 70}. 1 σαπιε ποέ ἰο 
.2εασὲ εὐἱέδ ψοιι, ὑμέ ἰο ἐοαοὶι ψοιι. β 

ἼΠ6 δδονο ᾿ηἰογριθίδοη 15 ϑιγοηρὶγ σοπῆγιμρ ὮὉΥ 
{πῸ ψογάβ ψ ἕο} ἔο ον; ἀροῦ {Π|ὸ οἷο, 1 νου  δάορί 
[88 οθβογναδίίοηῃ οὗ 1)οάδατιάρα, ψ]}} ἢ 18 648} ΘΏΘΓ- 
θεῖς δηὰ ἔγὰὸ: “118. 18. οηθ οἵ (6 στανθϑῖ δηά 
τηοδί πηρογίδηξ δρορ πορβΒ ἔπαῖ ΟΥΟΓ ψὰ5 τἰ- 
ἰογθά ; δηά οὔθ οδῇ βοᾶγοβ ρᾶγάοη [ἢ ἔτὶριὰ ᾿τηροτι- 
Ὥδης6 οὗ ΤΠΘορ  νἱδοῖ πα 451}, ψῆο Ἔχρίδίη 11 88 
1. ἮΘ ΟὨΪΥ πιϑϑδηΐ, ὁπ6 αἰδὴ ὁ" πιεαέ ἰδ ὁπουσ ἡ. 

442, Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο. ἘΚ 
18οβα, νῇο δᾶάορί {{6 ᾿ητογργοίμ!οη αἰἰδὰ, ᾿ἃ 185. πο 
ΟΠ 6Γ {Π|20 {18 νογὰ μέρις βου] θ6 σσῃβ᾽ἀαγοα δή 
8ῃ Δἰ]υδίοη ἴο (ἢς οιυιϑίοπι οὗ Β6πα πρὶ (πΠ6 Ὀ68ῖ ροτίϊοῃ 
οὗ {δε ἔδαβὲέ ἰο {π6 ρσυοδί ψῆο ψ88 ᾿ἱπίθηἀθα 10 ὃδ6 
τηοϑί ὨΙρῚΪν Ποηοιγοά, δα [Π6 ΠιΙΠΊΘΓΟῚ8 ΘΧΘΙΉΒ]68 
1ηὴ Υειβϑίοιη. Οὐεϊιοῖβ, 88 Κουσοῆθη, ἊΑἢλ611115,Θ 83π4 
ἸνοΙ ἢ, ἐπάθανουγ ἰὸ ἰγᾶοο δὴ δ᾽ πϑίοη ἴο (ἢο56. ρμοτ- 
(ΙΟΏΒ Οὗ Ἶ8η ἃ τη 8] 1ΘΏΔΌΪΥ δδδίσποα ἴοὸ {Π6 Γον!ε8. ΒοΟΙἢ 
1ΠΓΟΓΡΙΘ δ ΙΟἢ5. δἃ΄6 δῦ }ν {τἰσιά δηὰ ἔδγ- δίς αα. 
Τα σοιῃπηοη τιοᾶδ οὗ δχρίαπδιἊςοη 15. ἀου 6688 1Π6 
{6 ΟὨΘ, δηά [ζ 15 58ι|9ΔοίουΥ ρτονϑά, δηά .1}}5- 
ἰταίθα ΒΥ Οτοίυ8β, ΕΙδηροι, Κυρκθ, δηὰ Κυϊηοείῖ. 
Μερὶς 5ἰρηϊῆε58 δειδίημοιδ, ΟΥ οσομραΐίοη; 858 ἴῃ. Χρῃ. 
Ογτγ. 8, 8, ὅ. Αῃδρ. 7,6, 425. ὅο 186 1,αἰΐη »αγ5 ἰη 
(ἴς. Θυΐηῖ. Τταῖ. δὸ Δα ΐ4η, Ρ.. 258. (οἰτρά. ᾿γ. 
Ἐ]8η6Γ.) οὐ μικρᾶς μερίδος ὁ Φιλόσοῷος προέστηκεν, 1. 6. 

. ὩΟΏ ΘΧΙρυΟ Τὰ πργὶ ργφίβοϊςυβ θὲ ῬὨΠ]Οβορἢ5. 866 
αἰδο Αγγίδη δρ. Βυϊκίογ. [ΠΕ πηὰγ ἰμγίθοσ θ6 οὔ- 
δογνοῦ, ἰῃδῇ {Π|6 Ροβίίνα 18 Ρυΐϊ [Ὸγ [Π6. Βυρεγίδεινθ. ᾿" 
ΤΠἢ6 ρδδβᾷζο 18 {Π}}8. Ῥδγδρῃγαβθα Ὀγ Οτοίιβ: “ΟΕ 
ΤΏΔΠΥ ΟΕΓΘῳ, ΜΑΙ, ἢ88. Οὔρβϑθῃ δηᾶ δἰίδοῃεα ἢ οσβε] 
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ϑδῷ 51. ΧΌ0ΚΕῈ, ΟΗΑΡ. Χ. 

84. 1 δα. 1, ὅ. ἃ 9 ἃ 28. [ἰ νὰ8 (υὐρθ8 δ εῖβ.) 
« Ποῖ ΔΙ οροῖθοῦ ἀηνοτγίῃν οὗ (Ἰ σιβὲ, (ἢ ἰοδοίμοῦ ἂπᾶ 
(Π6 ὀποπιρίαν οἵ 4}} νὶγίι!65, ἴο σοπχπιοπα ἡγε αἰδῳ 
αἰ8ο Ὀοίῇ ὈΥ ψονάβ δηἀ ἀθϑαβ; 885 ἢ νοῦ. 1 ὅζ 8. Ὁ 
50 (σοητ 65 ΤΥ οἰβίθι η)ὴ (ἢ6 Ῥἢ]]ΟΒΟρΡ 65 μδα ἀοῃθ 
ὑεοίογο ἢ. Ηο {πθη οἰΐοθ5 (ἰς. 86. 8, 90. δ, 9. 
580 Ῥγίπαρόογαβ δηα Ερίουτυβ. Αἰδαη. Ρ. 419. Β. τῶν 
δείπνων δὲ πολλοὶ τὰ μέτρια ἀσπάξονται, αἷς ΓΑλεξις ἐν 
φιλούση παραδιδόασιν ἀλλ᾽ ἔγωγε τοῦ τὰ δέοντ᾽ ἔχειν τὰ 
περιττὰ μισώ, τοῖς ὑπερβάλλουσι γὰρ τέρψις μὲν οὐκ. 
ἕνεστι, πολυτέλεια δὲ" ἐν δὲ ψευδομένῳ" τὰ τεριττὰ μισω, 
τοῖς ὑπερβάλλουσι γὰρ Δαπάνη παρέστιν, ἡ ἑονὴ δ᾽ οὐ δ᾽ 
ἥτις οὖν. Ζαδβίη. 20, 4. ““ ΡγιΠαρΌΓΔΒ δὰ υβὺπ 
[τυ ρ4 1418 τονοςσανῖῖ, ἰδ ἀαραῖ αιοίἀϊ6 ν᾽ Γ[θη), --- 
νοϊιῖ σαηοίγσσθιῃ νιγίυἴ6 1 να [Δία ΟἸΏΠἶι18 1η- 
ΒΕ τς ϑοηδοδ, Ερ. 9056. “ Μιιϊΐοβ πιοτῦοβ πιυ] δ 
δγουΐα ἔδοθγυηί.ἢ 
ΤΏοβο ηο πιαϊηϊα!η 1}}18 ἱπτουργοίδιοη 480 γα- 

τδῦκ, τῃαὶ (ἢ γιδὲ 8 δοσυβίοιηρα ἰο {{{Ππιβίταίθ ἢ] 5 
ἀϊνίπα ἀοσίγπθ8 ὈΥ {Πιηρ8 ΟὈνίουβ ἴο {Π|0 86Π868 : 
δη {π|ι8. Ψ ἢλί 18 υϑ0.8}}Ὁ βα! ἃ οὗ {πῸ ἠἴ5Π65 οὗ ἃ ἔδαϑδί 
18 Δρρ]οἀ ἰο ἀϊνίηθα Κηον]εάρο. Ἠρηςθ Βοβθητῃ. 
{1 Κ8 (δι (ΠΘΓῈ 18 ἤΘΓΘ ἃ εἰέυρίαᾳ οΥ ἀοιιές αἰϊοέμηι, 
ΜὮΙΘἢ Ψ1}} Πο]α γι Ὀο1]] ψαγ8. Βΐ 1818 ἸΠηίογργθ- 
ταἰίοη, (Πουρἢ ν ΡΥ δουΐοὶν σοηςεϊνοά, δηὰ ᾿ΘΔΓΠΘΑΪΥ 
ΒΙρρογίθα, 866Π|8 ἴ0 [η6 ΓΑίΠον 806οῖοι!8 {1141} 1116. 
1 δηζγοῖγ. αϑϑθηΐ ἰο (ἢ6 Οσοιηη0ὴ 1Πἰογργαίδίοῃ, 
ψ ]οἢ 18 δυρροτγίοιὶ ὈΥ Ἐς γη}18, Οτοῖ5, ἮΥ ΟἹ ἢ, 
Οδρθο}}, Ἰ)οάἀατγιασα, ἂπ οὐογβ. ΕΓ (οὔβογνεβ 
Κιιποθὶ) 859 δῇ δ περὶ πόλλα τηιβϑὶ ὕ6 υπάογβίοοά 
μέρη ΟΥ πράγματα, 80 Δ[ἴ6Γ ἔνος πιιιϑὲ 6 Βυρρ]Π 6 (ΟὈΥ 
811 τΠ6 τι}]68 οὗ ἰδαιπιᾶΐθ σοηβίγι .10}}} μέρους ΟΓ 
πράγματος, περοίϊΐο. ΟὝΟὐτοία8 (8 ρῥδΙΡΓα868 : 

ἘΎΒΕ νοτγὰβ ἤεῦα τηϑθημοποᾶ ῃν}}}] ἀουθῖ]ε88 αὐ οὐὗἨ θ [δὲ 
56η86:; δυΐ, γοιῃ (Π6 σοπίοχῖ, [ς 56 68 (ΔΓ τοσο ὑΓΟΡ80]6 1Π81 ουὔγ 
ΘΑΝΙΟΟΥ πιρδηΐ ἴ0 ΘΧΡΓΟδΒ ἴΠ6 ἔο]] ΟΡ ΒΘηδΟ, ΠΑΠΙΕΙγ, “ Υου 
ΤΏΔΥ σΟΠΟἰ ΘΠ οι γ, δπὰ νι πουϊ βογαρὶα, δοςορὶ οἵ ἴπΠ6 βυρροτί 
οὔεγοά γου, δΒίησα, Ὀ. πιϊπιδῖογιπρ ἴο τΠεπὶ ἰπ δριγίτυα) {πὲ ρ5, γοιυ 
ΤΩΔῪΥ [ΔἸ Υ]γ οἰδίιη ἃ τιρῃϊ ἴ0 {Π6ῖΓ βαρροῦτὶ ἴῃ σᾶγηδὶ (Πῖπρ8, “ ἴον. 
186 Ἰαουγον ἰδ ουῃν οὗὨἉ [15 ΒιΓΘ.᾿ 



41. 0 ΚΕ, ΟΗΑΡ. Χ. 899, 

“ Ψαγίουϑ δηὰ πὶ] ἰρ] 16 ἃ ἀγα (ἢ 6 σᾶγο8 δῃά οσουρδᾶ-. 
[ἰοη8 οὗ (18 1Π| : οπϑ {Πΐηρ ῃογα 15, ΨὨϊοἢ (6 
νου θ6 5βανθ) 156 δἰτορϑίποῦ πα ἸΒρΡΘΏ ΒΑ ὈΪΥῪ ΠΘΟΘ65- 
ΒΆΓΥ ἴο 1.8, Πδηλοΐγ, (Π6 σᾶγα οἵ τοὶ !ρίοη δηά ρἱθίυ, 
δη {Π6 βΒίυαγ οὗ ἀϊνίηα [π᾿ ρ8." ΓΠΘορΠγἷδοὶ δ Γ 
ἕνος ΒΌΡΡΙ]168 τοῦ προσέχειν τῇ διδασχαλίᾳ, διϊθηκίοη 
ἴο ΤΥ Ιηϑγιοιίοη. Απάα 8οὸ Ἐπ γπλ 9 : Τῆς ἀκροά-. 
σεως τῶν ἐμῶν λόγων" οὐ γὰρ τρυφήσων ἦλθον, ἀλλὰ 
διδάξων ὑμᾶς, ἐο ἤξαν πιῖψ τυογάδι: 70. 1 σαπιε ποΐ ἰο 
.2εασέ ευἱέδ ψοιι, ὑμέ ἐο ἐδαοῖι ψοῖι. 

ΤΠ ἀρονα ἰηἰαγριθίδίοη 15 βϑἰγοπρὶν σοηβγιιρᾷ ὈῪ 
{π6 τγοτγάϑ ψῇϊοὶ ἕο ον; ἀροῦ {Π6 ννῃο]ο, { νου] δορί. 
τῃ6 ορβογνδίίοη οὗ 1)οάάσιαρα, ψ ἢ} ἢ 15 Θαυ 8 }} 7. ΘΏΦΓ- 
θείς δηά ἔτι: “ΤῊΙΒ ἴα οης οἵ (ἢ6 ρστγανοβδί δηὰ 
Ιηοδί ἱπρογίδης ϑρορ! Πορ8 {πᾶ ΟΥΟΓ ψὰ5 υἱ- 
ἰογρά ; δηα Οὔ σδῇ βΒοᾶγοθ ρᾶγάοι {ἢς τρια ᾿τηροτγί- 
Ὧ6η66 οὗ ΤΠοορην δοῖ ἀηα Β4511}, γοὸ δχυρίδιη 11 88 
1 δ ΟὨΪΥ τπϑδηΐ, ὁπ6 αἰἰσὰ ΟΥ πιραέ ἐδ ὁποιισὴ. Ὁ 

42, Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο. ΒΥ 
18οβ8, ψῆο δάορί {{|| ᾿ηϊογριοίϑ!ο αἰδῇ, 10 18 ΠΟ 
ΟΠ ογ (Πᾶ0 {18 νογά μέρις Βι!ου]α Ὀ6 σσῃϑ᾽ἀογρα. δή 
δῇ δ) υϑίοῃ ἴο {6 ουβίοπι οὗ ΒοηαΠπρ' {πΠ6 θ68ιὲ μογοῃ 
οὗ {δε ἔδβαϑι ο {π6 ρυοδί ψνῆο Ψ88 ἱπίθηάθα 1ο .ὃ6 
τηοϑέ ἢΙρΪΥ ποηοιγοά, δα [Π6 πυμηεγουϑ ΘΧΔΙΊΒ 168 
1ηὴ ινοϊϑίοίη. Οὐ οτ8, ἃ Κουσοῆθη, Αἢ16118, 83π4 
ἸνοΪἢ, ἐπάρθανουν ἴο ἰγᾶοθ 84η 8]] 18 οη ἰο {Π 056. μοΓ- 
(ΙοηΒ οὔ ἰφῃ τ. Π 8} 1ΘηΔ Ὁ ΪΥ δβϑισηδα το {Π6 Γαν!68. ΒοΙἢ 
᾿πιογργοίδιίοηβ δῖα δηυδ}}ν {τρία δπὰ ἔδλι- [οἴ μβοα.. 
ΤΙΘ σοιμηοη πιοᾶς οὗ δχρδηδίίοῃ 15. οι 6658. 16 
{Ὸ6 Οὔ6, δηά 1 18 58||5}ΔΟ(οΥ  Υ ρσγονϑά. δηὰ .1}}1.5- 
ἰγαϊθα ΥῪ Οτοίυ8, ΕἸβηθι, Κυρκθ, δῃὰ Κιιηοεὶ. 
Μερὶς 5ἰρηϊῇοβ δεϑίηθιθ, ΟΥ οζομραΐίοη; 85 ἴῃ. Χϑη. 
Ογγ. 8, 8, ὅ. Απδρ. 7,66, ὁ56. ὅδὸ 1[Π6 δε ραγξ ἴῃ. 
(ἴς. Θυΐϊηῖ, Τταῖ. δὸ Δα ϊ8η, Ρ. 2568. (οερ Ὁγ. 
ἘΠ8Π6Γγ.) οὐ μικρᾶς μερίδας ὁ Φιλόσοφος προέστηκεν, 1. 6. 

. ὯΟἢ ΘΧΙρΌΟ πιυηθγὶ ργρίξοίυβ ε8ὲ ῬΒΙΟβορἢιβ. 8668 
αἶβο Ατγιδῃ ἂρ. ΒυΚίου. [Ὁ πᾶν ἔμγέμοσ θ6 οὔ- 
βογνϑῦ, (μαι {Π6 ροβὶἶνα 18 ρὺϊ ἴον [Π6. Βυροτίδεϊνα. ᾿ 
ΤΠ6 ραβϑᾶο 18 {8 ῬΑγδργαβθα ὃν σοι: “ΟΥ̓ 
ΤΏΔΏΥ ομγοῷ, ΜΆΙΥ, ἢ88 σἤρβθῃ δηά δέίδομεα δμοσβεὶ 
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8δ4 ος Τ΄ ΤΌΚΩΙ, ΟΒΑΡ, Χ. ΧΙ. 

το (αΐξ νίοδο ἔγυ 8. νἢ}]} ϑηάυγο ἰο. οἰογηϊ γ."" ΤΏδ 
τϑιηδί εἰηρ ρατῖ οὗἉ ἢΪ8 δηδβοίδι(! 0} 18 ἴδ 1688 ἀθϑεσγνὶ 
οἵ οοιημηρηάαιίφῃ, 848 ἰΐ βανοῦτδ οὗ τηγϑβϑιϊοΐβη), 8 
ψου]ά, πα ϊγοςῦγ, θη ἴο γεοοπιηθπά ΜΟΏΚΟΥΥ. 

42. ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήφενωι ἀπ᾿ αὐτῆς. γ εἰδέοῖὶπ 
{18 Ρδυδρθγαβοβ:: “ Μδγυ, ΒΥ Βεδγίηρ 110, ἔδοάβ Βοὺ' 
δον, Ὧος Ποῖ δοάν. ὙΠ βδοὺϊ! 18 υπαηυεβοοηδ} 
ῬΏΟΓΘ Θχοο οπί ἴΠ8η ἴῃς Ἠοάγ. ΤὨο ἴοοά ψΊ ἢ ΝΜ ὶ 
ἐδ6 ὈΟᾺΥ 18 που γ8η6 4 τΏΔΥ ὈΘ ββαίοιιδά ΔΔῪ ἵγοιη ἃ 
σαοβί, θυ οὗ βρὶτζυδὶ ᾿ηβέγυσίίοη ἢῸ Οῃ6 σδ 6 ἀθ- 
τὶνοα." (ΥΥ εἰ8.) 80 4130 Ατίβίοι. δὰ ΝΊίϑοιι. 1. τἄγαθον 
ὃ οἴκειον τε καὶ δυσαφαιρέτον εἶναι μαντευόμεθω. Απά 
Μαχ. Ἴγτσ. ῥ. 929. (οἰϊεα Ὀγ ΒυϊΚ|6γ.} ᾿Αρετὴ ἀναφαί- 
ρετον. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

ΨΈΒΒΕ 1. Οὐ [}6 3ϑεηε οὗ ΤΣ Ποῖ ρίνϑῃ ἰο 
τς Ὠδορ 685 8ε6 [88 Ὠρίε οὔ Μεαίίῃ. 8,9. Οὐτοξίβ, 
Μούεο, Γἰρπείοοῖ, ἀπ Ἰ)οδάτιάρθ, τϊηκ (Ππδὲ «6518 
Βογα (85 θοῆη {6 Βαρί18.1 Βαα ἀοπθ) ἢδ5 σίνεβ ἢ18 
ΤΌ ον τ Β ἃ Ξβογί ἔογιῃ οἵ ργαγεά, 88 ἃ σρεοϊπιοη οὔ 86 
Εΐηρσβ το Ὀ6 ργαγεά ἔοσ. Οἱ (680 δοξ ζόρπιβ, {86 γ6 
ἍΟΙΓΟ 016 ἴῃ {Π6 ΨΦεν 8 συλ): 85 Νυμ, 6, Φ8---6. 
θουί. 46, 18. 1 οδῃηοί, [Π6ΥΘΌΓΘ, δϑϑοηξ ἴο Ὠγ. 
Βοάδαάεϊάρα, ἤθη ἢ 8808: “ἴῃ {ἢ18 νενν ΟἾΪΥ οδη 
Ἅ6 ΒΙρροδ [ἢ6 ΠΕΡ 65 ἙσουἹὰ ον δδίκ 96808 ἐὸ 
ἐεαςὶ ἐ ἔο »γον; ἴοτ 1ἴ 15 ηοΐ ἴο Ὀ6 {ποιρὰ τΠαῖ 
ἔῃ {{π ἸΏΣΘΘ ὈΓΘΟΘΟΪηρ γοϑγδ οὗ 18 τη ΙΒέγῪ ἢ δά 
Βοί ρίνοη ἐδ ᾿πδίσυστο8, ὈΟΪ]. 88 ἴ0 {186 παηηεῦ 
δηκὶ τηδίΐο οὗ ργαψον." ὅδ66 (Π6 ποίεβ οἡ Μαιἢ. 6, 
9. Ι[Βοψ ν γ ΘὨΓΓΘΙΥῪ 858θηΐ ἴο {6 ΟΠ ον ηρ᾽ οδϑ6γ- 
γαϊοη8 οὗ Ποασάτιασο: “γ. αὐγβ8 8 Ἔχοο ΘΒ Ϊγ' 
Βῆονῃ, ἴῃ ἢ18 ποΐθ οὐ Μδίιῃ. ὅ, 18. {πδὲ (8 Ργᾶγον, 
ἴῃ. [8 ΟΥΙΡΊΠΔΙ 56 η86, 88 ῬΘΟΌΠΙΑΣΪΥ βυϊ[οἀ ἐο εἰι6 ἀϊ5- 
Βεουϑβδίίοη τῇδ ριθβθηΐ, δὃ ᾿ῃ τοἀποίογυ (9 (86 Με8- 
βἰδιι᾿᾽8Β Κιηράοπι, δὰ ἤδη ρίνθῃ ἃ }ιι8ὲ θὰ ΘΧΡΓΘβδένα 
ρΔΥΔΡΏΓΑΒΕ οὗ 1ἢ ἴῃ (δὶ ρφΓ ΟυΪΑΓ νιον. Βεΐ ἐβογα. 
15 ποί ἃ οἶδιθϑα 1π 11 ψῃϊοἢ ΜΗ} ποῖ ὈΘΆΓ ἃ τόσο 6χ- 
ἰθηδῖνα 86η86, δΔηἀ Οχρίοδ5 ψῆδί οὐρῆξ [9 6 οὔγ 
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πάρ (δ ρ6Γ, 8η4 {Π6Θ Ὀγεδιμέησε οὗ οὐν ἢθασί Ὀθ ἔργο 
Οοά. Νὰο ἀουδέ (πουϑαπέε οἵ (το ίϑηβ πανο 81} 
το τ ππηιροΐ δπά οαἀϊβοδῆοι ἴῃ ἐπα πἰ86 οὗ ἰἔ ; βεκὲ ἰξ 
'᾿ αβίομ πῆρ {πὶ 85Υ Βδου ὰ νοηΐίαγο ἰο σσῃάστε 
πεῖς Ὀγθίηγοπ ἴῸΓ "ἢ. Βα 1 ΨψουΣ πορα ἐπογα αΓῸ 
ἔεν οἵ δἀῃν Ὀγοξθϑασε ποῦν σγοιηδξηπρ, ὙΠῸ ἤδγε 90 
ππισῇ [Π6 δρεγῖς οὗ ορροκϊεέϊση δηἀ σσηϑοσίουβη688." 

8. τὸ καθ᾿ ἡμέραν, ἀΑΥ ὮΥ ἀν, τπγουχηουξ ΟὟΥ 
νοβ. Μοισίαπι σοιηραγοθ ΒΌτγ. Ἡδόυδν 817. κοὼ 
μὲν ἐμοίγε δῶντι μὲν καθ᾽ ἡρυέραν κἐ! σμίκρ' ἔχομαι, πάντ 
ἄν ἀκρούντως ἔχοι. Ἰοςτ. Ῥαηῃδιὴ. ὁπτκόρως ἐργαξομέ- 
μοῦ μόλις ὄχειν τὸ καθ᾿ ἡμέραν. Απὰ ΤΊνογα. 1, 2. 
περιουσίαν χρημάτων οὐκ ἔχοντες-----ἰτὴρ τέ ἡμέραν 
ἀναγκαίου τροφῆς παντοιχοῦ ἂν ἡγούμενοι ἐπινρατεῖν. δ 
Ἡεϊϊοάος. ὅ, 17. τῆς τε καθ ἡμέραν ἀναγκαίας τροφῆς 
ῥῶον εὐπορήσομεν. 1 δαα, ΤὨπογά. 1, 6, 6. τῆς τε καθ’ 
ἡμέραν ἀνωγκαίου τροφῆς. ΑΒαὰ Ευτὴν. Τεϊορῶ. 22. 
σμικρα᾽ ἂν θέλοι»! καὶ καθ' ἡμέραν ἔχων, "Αλυπον οἴκειμ 
βίοτον. 

4, 866 (ἢ6 ποῖδ οἡ Μαί(. 6,10. «πὰ Εἰδίον οἱ 
εἴῖ8 ραϑβᾶρε.. ἡ ᾿ 
.ὅ. τίς ἐξ ὑμῶν. Ἰοάάπαρε μι] οϊου ΒΥ τηἰσοάισεε 

(815 βῃογὶ ϑίογνυ ὈΥῪ ἴπ6 ἔο  οσίπρ ψογάβ: “ ηο ἱφ 
{δϑγὰ οἵ γοὺ (Παὶ Ππεβ ποῖ οὔβεγυφά 6 οϊόβδβου οὗἁ 
παρογίμπδίο τοαυθυι8}" ὙΝ οἰδίθιη δηοὶ ΒΟ ΚίοΥ ΒΟ ἢ, 
οἷίε Μασιίαὶ ὦ, 1δὅ. δὰ 1Π6 ΔΓΘΣ ᾿8Ε}} γουδτεβ, μον 
ἤδι αινὰ ἰπϑίρία 15 {π6 ἐρίζταηι, Ὑ ΒΕΏ σοι ρηγθέ. «ἢ. 
ε|6. νατίεν δρᾶ Βεϊρίμοποα λα  ΓΥ οὗ [16 ραταδἕο. 

. 6. ἐξῥ ὁδοῦ, 64 ἐέζησγα, ἴτοιν οὐ ἣν Ἰουσπαν. ὍΤΗες 
αἰεσυτησέδδορ ἰς ἰο υ6 εαρέδιπεά Τγότῃ {1μ6 ουδίοαιν οὗ 
(ἢ Οτοινία 8, δὲ ἰῃ8 Ασδὺς, ΤΌΣ, το... Ῥῇο ΘὉ δ6- 
σσύῃς οὗ ἔμο οχοβββῖνα ποδί. οὗ [Π6: ἀ4Υ, οἴἴθῃ,. πὴ ἐΓῶ-" 
νοίδηρ, 8εῖ ἐοσιναγὰ ἀδουΐ ὑπε εὐοὶ οὗ {π8 δνεπίηρ,, 
(Βοβοπα.) 866 186. δβίογΥ εἰξοὰ αϑόνα ἴῃ ΟἘ. 10, 
βρτα. ΑΔ ἴο {88 ἐῤκέα ἔοαυας, ΜΠΊΟΒ πη βῶϊ δβεαπι. 
[Ἀγ οσα ἤδη ψῶϑ ΠΟΟΘΒΒΆΤΥ [ῸΓ ἃ βίπρὶε ἰγανείἑου, 
ψὸ πιϑϑὶ ἐοιθαθογ ὑπαὲ Ὀτεδα (οἷ 18. ᾿π ἢ Εδϑι, 
ΔΙψαυβ Ποιῃθ-τηΔάδχ ἴ8. ἰσσεθξά πιο οβίκαα, {|κ 18- 
οἶδ. δίοδ ἐδα ποξς οὐ άλυίθ. 14, 10. δε αἷδο 
Ὑ δεηοἶγον Ηοῦν. Δπα. δ τς ὃν υϊηφοὶ. 

2κΑ 
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7. κεκλεισται. ὅ66 Ηδιηπιομα. . 
7. τὰ παιδία μοῦ μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσὶν. ΤΠΘΓΘ 

᾿ἀθθ8Β ὨῸ ΓΘΆΒΟΏ (88 80:26 40) ἴο υπάἀογβίδηά ὈΥ {Π6 
γυοτζά παιδία ϑεγυαπέα., Τθδ πνογὰ ηιᾶν, δῃὰ ἤθγθ υῃ- 
αι ϑΕ οΠΔΌΪΥ ἀἄοεϑ, τη οὐἑἑάγοη. δὸο ἴπ6 δγγίδοὸ 
ΨΟΓΒΊΟΏ, 8Πα δἰπηοϑβὶ 81} (ῃ6 1 οΓργοῖοβ. τ. ὑδηρ- 
061} δηϊπηδανθογίβ οἢ [ἢ6 ᾿ΠΔΟΟΌΓΔΟΥ οὗὨ ΟἿΓ σομηπιοι 
ψοβίοῃ, ἴῃ τ Ὠϊοἢ 1 δάπ [Π6Γ6 18 (10 588 (6 ἰεδδβ) 
δὴ διηδίρυ!υ. Τἢδ 8686 οδηηοί ὃ6, ἐπί ἢ6 πᾶ 
Ηἷ8. οἰ] ἄγθ ογ 1 (μ6 8αηι δεά. Ὅγ. Οδιρθε}} 
{Παγϑίογα ὑγϑηβἰδέθβ, “1 δηα τὴν οὨ] άγθ γα ἢ "66." 
7 προ ὄνθῃ ΠΠΠΟΓΑΙΪΥῪ 6 γοηάογοά, “ ΜΥ οδάγθῃ 
ὯΓΘ, ἰοροῖμον ψιἢ τηγβ86}, (ἰ. 6. 88 Μ6]] 858 τηγβοὶ 3) 
ἴῃ μ6ά." Τμδὶ ἴζ 8 ποῖ υὑβι8] (ο δάιπηϊξ ἰγάνθ  !θγβ 
ὈγΥ πῖρἠέ, ΔΡΡΘΑΓΒ ἔγοπι ἃ ΕδΌΡΙη1σ 4] ράββαρα οἰϊοίά 
Ὀγ δ ειβϑίβίη. 

8. διὰ γε τὴν ἀναιδείαν. Τῆς ψοτὰ ἀναιδεία. ἀδηοία8 
ΡΟΓΓΙΏΠΙΠΥ : [ὉΓ (45 ΒΒ ΘΌΒΏΘΙ ΟὔΌΒΟΓΥ68) (ἢ 6 ψογά 
ἐπιρογίμπαέΐμδ ἀδηοίεβ, 181, οπ6 Ψἢο 18 τερδγά 688 οὗ 
εἰτηθ, ΡΙδσθ, δΠἃ ρϑύβδοῃβ; άϊγ, οὔθ ψ8ο 18 ἰγσου ]6- 
ΒΟΙΊΘΪΥ υγροηΐ, δηὰ Ψ|} Δ Κα πο ἀθηϊαὶ. Ηφ {δογο- 
ἔογτθ γϑηάθγβ, “οὐ βδριληξϊβ ᾿Πηρογίαπαηι ρογίϊπδ- 
οἴδ.᾿ 
..9., κάγω ὑμῖν λέγω. ἜΠ6 σοιηραγίβοη 18 μοί ἃ φἰπεξ, 
δυΐ ἃ πια)γογὲ: α. ἃ. “1 1Π6 Ππηροτγίαπαία ἰΘᾶΖΘΟΓ οὗ- 
(8108 80 τηποἢ ἴτοιῃ τηθη, ν δὶ ν1}} ποί ἢ6 ἰμδὲ οὔοςβ 
ὉΡ ἔδγνθης δηά δββίάιιοιιβ ὑγάυθβ οὐίδιῃ ἔγοῦλ [28 
Οτοδῖοσ. Α1]] ροοά {π᾽πρ8 ὨΘΟΘΒβΑΓΥ ἴο γοὺΓ δ118- 
τΆ1΄οΠ, ἀπά (Π6 ἀυζ68 οὗ γουγ ϑἰδίϊοη, γοὺ παιὰν οηίγαδί 
οἵ ἀοἀ ὃν ἔδγνθηϊ δῃά σοῃβίδηϊ ὑγδυθσ, Δῃ ἃ ΠΊΔῪ ὃσ- 
Ῥοεί (ο γεοεῖνθ." Τὴ σομρασίβοῃ ᾿πυ8ῖ Ὀ6 οχίθηἀεά 
πο ἔδγίποσ. Τῇ γοιηδίηϊηρ ρδᾶγί οὗ 6 πδιγαίίου. 
ΤΏΘΓΟΙΥ ΒΘΙνῈΒ ἴῸΓ ΟΓΔΙηΘηϊ. ΕῸΣ ἴο Βρροβα (δαί 
Οοὐ οἂπ Ὀ6 80 ἴδ ονογοοηθ ἃπὰ βυδάμπεά ὕγ ̓ προΓ- 
(ΠΥ. 88 ἴο ργδηΐ ψῇδί ραγῃδρδ τηρης ργονθ ρϑι- 
ΠΙοίουβ Ὀοΐῃ ἴο {Π6 ΡΘΕ ΙΟΠΟΙ δηα ἴο οἴμοσβ, (δ 
ΘΓ ἴο ονργίοοϊ 1ῃ6 ἡδίυγο οὗ αοα, δηά 411 ἢ15 δἱ- 
ἐγιθυῖθ8. (Κοβθη. δηὰ Κυϊηοο].) 

9--15. ὅ66 (ἢ6 ποΐδ8 οἡ Μϑιίῇῃ. 7.7. ὅς 12, 24. 
14. ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, ἐΐθ μοθρίε ευομάονοα, ἰ. 6. 
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δχρνεδδθ64 ἰποὶγ αὐἀπιγαἴίοη ἴῃ ἃ ζαυοωγαδίο τη ΠΏ ΘΓ, 
{εξ Μαῖῃ. 9, 853.) Δηά νὴ τηϑγκ8 οὗ δρργολδϑδίίοῃ. 

Ροη ψῇ! οἷ τ[ἢ6 ῬΠΑΓβθδ5 6 ΓΘ πη] ἀϊδἴΕ}Υ δἰαγιηθά, 
(σοῦ. 1δὅ.) δηά, ᾿ῃ ογάθϑγ (ο᾽ 8ι1ΗΕ.6 [π6 σοοά ἐβανε τα 
ψ ΠΙσἢ [ΠΟΥ ραγοοῖνϑα ἴῃ [Π6 ρορυΐδςοα, (Π 6 Ὺ ἔσο ἰΒΏΪγ, 
δηἀ δρϑυτγάΐν, ᾿πηραΐίο ἴο [6 ἢ ουϊέ ἃ κὐπά διὰ ἡμηναης 
τηῖγαοίθ. 10 15 αν: ἀθηΐ, ἔγοῖη βέν ΓᾺ] ραβϑϑᾶρθδ ἴἢ [ἢ 686 
ὙΠΈηρβ, [πα {Π6 ὄχλοι σΘΠΘΓΑΙΪΥ γα Μ6}} ἀἰβροβοά 
[οὐνᾶγὰβ ΟἿΓ ϑδνίοινῦ δηὰ ἢϊ5 ἀοοίγΏ68 ; [Π6 στοδί 
ΟΡροϑίιοη ἢ πηοί ψ ἢ Ροίηρ ἔσοπι ῃο86 οἰοῶν ἴο 
“ΜὨοῖὴ γ δ] ἢ, ρόνοῦ, δηὰ δυςῃοῦγ, Ὠδα ἐΓηθηδα 
ΟΟΟΔ431008 οὗ ρίθαδιεγο, ρὑγιθ, διὰ ἃ δέμρι ἱποοπδία6- 
γαΐοηοθα. ὝὮὨΙ5 88 (6 σα86 ἐΐθη; δηα 1{ 15 ΘΧδοῦν 
{Π6 ᾿58π|6 ποῖῦ, τηδηκιηα δεῖηρ [86 84π|6 ἴῃ 411 ἃρ68. 
(Μαικὶ δά.) 

17. οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει. Ὅτ. ΟΔΙΏρΡΌ6}} ἤογα δἵ- 
ἰδ. 8 ΟΌΓ σοπηπηοη νογϑίοη, σῇ θοῦ ἢ6 {Π1 0 Κ8 ΠΑΡ Ϊγ 
[61,0 ]6 ; δπὰ ἰγϑηβίδῖθβ, οπο γαπιὶΐῳ ζαϊϊηρ αὐον 
᾿αποέῤλονυ. Νοῦν {18 18 ΒΌΓΟΙΥ 811}} ἐθ58 1ης6} Πρ 1016, 
δηά σοηίδίηβ ἃ Β6ὴ86 δχοθθαϊηρὶν [γ-ϑἰοῃθα. ὮὯγ. 
ζ. 15 ᾿Ἰπάοϑά θη γον πιϊβίβκοη, ἤθη 6 βδὺβ ἴδ δί 
{6 νογβίοη οἵ ΒοζΖα, Εὐγαβϑιίηι8, (δϑδυῦοη, δηά ἴδ 
Ἐ, ΎΤ. 15 80. εἷγ ἔουπάθα οὐ 1π6 ράᾶγβ}]6] ρβϑβϑαρθδ ἴῃ 
Μαίίμον δηὰ Μαγκ : δηά οὔβογνϑ [Πδί ἢο0 οῃθ, ψ|ἢ- 
ουΐ τοΐδγθησα ἴο ἰῇοβ6 ρϑββᾶρθβ, ψου α {Π1πκ οἷ 80 
ἰταπϑἰαιίηρ. Ηδθ θη γον τηϊβίδιοβ {π6 σοπδίσιο- 
εἴοη, ψῃϊοῆ, (ἔοι [Π6 ρϑ γα} }6]18η|.}4 80} 06 } 7 ΓΘΑΌ ΓΕΒ 
τη δῖ διαμερισθεὶς Βῃου]ἃ 6 Δ Κα ἀπὸ κοίνου ἔγοπι (Π6 
Ῥγθοβαϊηρ πηθ 6 Γ οὗ [6 βοηΐθῃσθ. [{ 18 Ὠοΐ 8 6 ΤῈ 
ΤΟρΘ  ἰοῺ ΟΥ̓ 4 ψογά, θυΐ (45 οἶξὈ) ἃ 5]1|σῆϊ δΔάἀαρίε- 
“Εἰση Οὗ ἴο σῆδηρο οὔ ροεηάογ. Ὅγ. (διῃρθε}} βοθι8 
ἴο ᾶνα Ὀδθη ἰδ ἱπίο {ἢ οτσοῦ Ὁγ (6 Ψυϊραία, 
Ὑοἢ Βόγα, (45 ἔγοαυθη.}γ.) ὈΥῪ ΕΡΟΠΕ δῦ Ὀοϊηρ 6χ- 
τοι οἷγ Πἰἴοσαὶ, δηα Κϑαρίηρ οἷοβα ἴο {Π6 τοοράϑ, ψ1ῈΠ- 
ουῦ Πρ υΡ μὴν 6! 1 0815, οἴϊϑθη τοργεβθηΐβ᾽ [ἢ 6 5686 
ΨΕΓῪ ἰῃοοιῃρ οίεἶν, δηά ϑοπηθί! 68 ἰοἴΑ ΠΥ πεδιτερτο- 
86η18 ἰ. ἼΠΕΓΘ 8Γ6, ἱπά 664, ἔννο Ῥ4888068 ἔγοτ ΑἼὶβ8- 
(1465, ΒΠοάϊδο. δ. δ44, ἀπά Ατηπιίδη. Ματζο. 17, 7. 
οἰϊεὰ Ὀγ Υεἰδβίοιη, σῇ οἢ ΤΠΏΔΥῪ ἤανα ᾿πῆιιοηςσοα ἢ ]8 
υάρπιεηί. Ὑο86, ΠΟΘνΘΓ, ΟΠ ἤᾶνθ. ἐπιπίπτειν, 
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διβὴ εομοίδενο αἰόμα φεργα αἴἰΐεηι, ἴῃ 5 ράψοίοαὶ ΒΕΏδ6. 
18 ογάογ ἴο θα κο ἐδθπὶ δἱ δὶ βρμοϑβίίβ, (δ ταδάτο 
" ἴλικθ βῃουϊὰ ΤῈ πίπτων, μόν τε ΠΡΊΡΗΙΟ ᾿ Ἴ 

ἐ ὡς ΜὮβοἢ 18. ΘΦυΘΡΟΥ Ὧ0 . 8 
τοῦ. οἴϊεν 4 Παγρὴ ἐὐυνατετσα, διε δὰ Βέξα 
τοχδαγῖίς, ἰ[᾿δΐ οἶκος ἐπὶ οἶκον 18 δὴ ΗΌΓΑΙΒΠΙ ἴῸΣ οἶκος 

᾿φφ᾽ ἑκυτὰν, (γ6 δηίροθάφης σογὰ θοίηρ τοροϑίθα '5- 
δίεδά οἵ {86 γοϊδᾶνθ. Τί νογάβ δῖα τῆι: ΘἰΘΘΒΌΩΥ 
ΦΟΙΆΡΠγαβο Ὁ ΟΠ γγβδηάον (40. Κοροῆογ): ““Νοῖῦ 
δοϊαμη τοζηλοι) αἰνὰ πι ΘΟ γα 836, 5664] οἰἰδιῃ δια 8 
“Ἰδοῦγα 118 βοῖ888, τ Π8 1 8101 δἀβοϊεο!." ΤᾺ 8686. 
ψ ιοῖ 18 Ρισιες δγ {6 δυγίδεο Ψψεγδίοῃ, Ἐυτῃγ.- 
τοῖνδ, ΤΠοορΡγαοί, Οτοιυθ, 6 1216, Οδίακοσ, 
δοῃημη, γοϊ, Κοροῆογ, Ποβοη. δηὰ Κυϊηορὶ, 18 
1Πυδίγαίοα ἔγοτα (ἢ6 ΕΔ ᾽ς 4] τυγ[ογϑ ὈῪ δορά " 
Μομεβοῆδη, δά ἔγοηιν ἴῃ (ἰαοβῖοαὶ ομοδ Ὁγ ΡΙΒΟΙΠΘΙΙΙ, 
1η 818 [1ἢ. ἈΘΗ͂οχ. 6δῷ. 

φφ. ἐπὰν ὃξ ὁ ἰσχυρότερος, ζα. ΑποίδοΓ Ἰηδίδησα οὗ 
ιλ6 ἐπυογέφα φΔΉΏ6Γ οὗ ὙΓΙΠΏρ: “ Βὺΐ νψῇδη ἀϑοίδοσ 
ςοπχοίῃ προ πὰ, ΟΥ δέίδοκείῃ ἢϊῃ, δῃὰ ἰακοιδ 
ἔτοτῃ [οι 815 διιῃβ οῃ ψιϊοῦ ἢ ἀδροηάροα, δῃὰ ἐν 
νίἀοι 8 Βρο!]8, 10 18 ἀδηχοηβίγαι ηρ {πὲ ἰῃς οὐδπες 
15 ἄογα ρονογῆι (Βδη," ἄς, (Μαεγκίδπά.) 

φῷ, τὰ σκύλαι αὐτοῦ διαδίδωσιν. Ψογβιι δηά [ζιυϊ- 
ῃοθὶ ονδοενθ, (δὲ [Π6 σκύλα, Ψ]οἢ ΡΓΟΡΟΣΙ͂Υ βρη 
ϑρο 5, (866 ΡευΖ. οὐ 281. Ν. Ἡ. 6, 6.) Φάϊγ, εἰσηην 
εἰεοίδ, ταονοϑα ργοροΓΥ, σκεύη, 88 ἰῃ ἰδ ραγα 
Ρδδββαϑθ οὗ Μδιίμεν. Τθμι8 τὰς Ηφϑς. 29, νοὶ 
ῬΓΟΡΟΥ͂Υ 830} Π 68 ΡΤΟΥ, ὈΟΟΙΥ, ὅτα. ἰΒ δἰ8ὸ υδοᾶ ἔοξ 
ἸΏΟΨΘΆΌΙ68, ΟΥ ἈΡΔ ἢ γν ΠΙΟἢ ΔΊΔΥ ὃς ραηάετοά. ΤθαΒ 
(ἰνὸ δορί. βοιῃδι 68 γρηθγβ 1 τὰ ὑπάρχοντα, ἂὲ ΟἾΝΟΣ 
ιἰη685 τὰ σκύλα. ὙΠ6 σνογὰ διοιδίδωσιν ον 6 ΠῈ]γ εἰ- 
Ιυ468 10 τῃ6 αἰσέγιδιμέϊοη οὗ 8ροὶϊ, νος, διιοης ἐπα 
δηοίθῃίϑ, ΓορῸ Δ ῚΥ ἐο ]ονγοα οοπαμοβὶ, 886 ὕεία.. 

27. -μακαξία ἡ κοιλία ἢ βαστάσασά σε. ΤὨϊΐ 96χ- 
ῬΓοϑβίου ἰβ σορίοιϑὶν ΠΠπ|διγαίθα ἴγοη {6 Ογθοκ 
 ΔΟα ὈΥ Ὑ οἰβεοίη, Ραϊδιγοί, (ὐθογρίυ5, δμΒοῖ, δηά 
Εἰδηου. Τῇ πηρβὲ δρροδὶΐθ ρϑββᾶροϑ ἃ σθ, ἡυραίοι 
188. ἀ6 Ηφτομο : ὄλβιος ὅς σε φύτε)σε καὶ ὄλβιον, αὶ 
τέκε μήτηρ, Γαστήρ τ᾽ ἡ σ᾽ ἐλόχευσε μακαρτάτη, Ῥρίγοι. 
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96. “Ὁ ἐεϊϊοοι, ἱηαυίηΐ, τηδίγοιη ἐπαπ), δ. ἐ6 ἐδ- 
ἰθ ρεροῦι"" 80 ακ]90 (δ ]Π]πιαοῆ. ἴῃ Οδογ. (οἰ οὰ 
Ὀγ ΒυΙΚΙ6γ): Κλαίε μὲν ἁ ματὴρ, βάρυ δ᾽ ἔστενον αἱ ὃι᾿ 
ἀδέλφα), Χαὶ μάστος, τὸν ἔπινε. 1 αἀά, Ἐλιτῖρ. ἴοη. 
894. οὐ πώποτ᾽ ἔγνων μάστον, ἤδ᾽ ἔθρεψε με. [ἰ 8. 4180 
ΗΠυϑίγαιοα ἤτοι (ῃ6 ΒδΡΌΙΠΣΟ8] τὶϊοῦβ ΌῪ ϑδοδοοῖί- 
βεη, Βυχίοτί, Ηοιἰίηρβοη, ἀπά οἰδοῦβ. 

88. οὐδεὶς λύχνον ἅψας. Μοτυβ ἀπά Ἐοβοητ. ἰδῸ6 
Ῥοϊπί ουΐ (Π6 σοπηθδοίίοη : ““Οὖ δανίουῦ δά βῆονῃ 
θα ἰδαΐ 6 ψᾺ8 ΠΕΙΙΠΟΙ ἃ ΤὩΔρΡΊΟἰΔἢ ΠΟΥ 8 ἰτὩ- 
ἰραρλυνι (δὲ {Π6 ΓΘ 88 ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΠΥ [ῸΓ ἢΐπὶ [0 ῥΓΌνΘ 

18 υίν! πο πιϑϑίοη ΟΥ̓ ἃ δίβῃ το Ἡδάνθη ; δοίῇ 
δθοοδῦθα ἢ6 δα ΔΙγοδαγ νογκαά τδηγ ΟἾΠΘΓ τηΐγδοΐδα, 
ΔΗ δἰ80 θδθοϑυδα ἢ6 8ῆοι]ἀ ὨΘγθαΟΓ σοίυγη ἰὸ [1{6. 
Νον, [6 δ ά5. (ἢ ον ἄθησο 18 ἰο 8 πὸ Ἰοῆροῦ ςου- 
ςραἸρά; δῃά {πδῖ 1 ογα ναϊη (0 γθάαυΐγα ἃ διζἢ ἔγοιῃ 
Ἠξάανθϑῇ δἱ ΔΠΥ οὐδοῦ {ἰπη6.᾿" 

86. Τὴ Οὐοιμτηφηίδίογβ δανα οὐ]εείοα (ἢδὲ {πθΓο 
16 ἤογα τῆ6 βδὴ6 ἰῇ {86 ἀροάοδὶς ἃ8 ἴῃ {Π6 »γο- 
ἐαεὶδ, 1. 6. εἰ τὸ σῶμά δου ὅλον φωτεινὸν---ἔσται φωτεινὸν 
ὅλον. Ηδξηςο νϑγῖοιϑ τηοάθ8 ἤβνθ Ὀθθὴ ἀδνὶβοα ὉγῪ 
πῃ οἢ τΠς αἰ ΠΟΥ πλᾶν 6 τειηονεα, δηὰ {Π6 νϑῦβα 
τοθά ἔτγοιη ἐπ δι τος Μα]ἀοηδῇ, Ε͵δαβδιηδ, δηὰ 
Οτοίίυβ, ἔοσ σώμα οοη]δοίιΓα ὄμμα, δη4] νοῦ, 84. ἰὴ 
{86 δροάοβὶβ ϑυραυὰ σώμα. Βιυϊὶ {18 Θοπ]δοίμΓ6 τ06 78 
δαιηϊτθα, (Π8 νοῖ86 σοῃίδιβ [06 ΨΘΓῪ 8816 Β6 86 
ἩΠΟἢ ψῶ8 ΟΧΡΓΘδβοα [ἢ ΟΣ. 84. ἴῃ ἴῃ686 ψοσγάξ: 
ὅταν οὖν ὃ ὀφθαλμὸς σου ἀπλοῦς ἦ, καὶ ὅλον τὸ σώμά σου 
φωτεινὸν ἔστιν. (Κυϊη.) ΜΙςἢΔ86115 σοη]δοίυγοβ φωτει- 
γὸν τὸ ὅλον, ((α8 Μαγκ͵δηά ζ84 ἀοπθ Ὀοίογα ἢϊ1η},) 83η4 
ἔοσ ὅλον Ἑσοῃ]δοίΓΘ85 ὁλοὸν. ΤὮ18, ἤον ν σ, 88 ὈΘΘΏ 
δβαιἰβέλοίοτιν γτοξαιθα ὃγ Κυϊποοὶ, ψοπὶ 866. Μοσιιβ 
δχρίαϊῃβ: “Ὁ ΤΥ ψθοϊα οάν 58}|4}} 6 [ις]ά, 1 41] 
[λ6 τηριθ6 ΓΒ τρθογ ρογίογμι {ποὶν οὔ θ, ΠῸΣ ἤδνθ 
ΔΗΥ ἀετῖς ρᾶγί, 1 Ὧο πιθθ6 .Γ 6 πηροαθα 1η ρογίογῃι- 
ἱπρ [18 οῆϊοαθ, θδσοαυϑα (ΠΥ Θγ6 18 βοιιηά, [ὴ8 ψΠο]6 
Ψ}1 06 88 Ἰυςἱα 48 1 Πρηϊηϊηνσ ἀαγίοα 118 ταγα ὕροῖ 
(ο : (ἢγ΄ ψμοῖὶς [6 νι}}} ργοσθθά σγρῃίγ, 1 τὴν 
ξοϊπὰ 6 οὐὐυρά ἢ οοπηροίοηίϊ Κπον]εάρε." ὉΠ] 
ἰηςογρτγοίαιίο, μοτανοῖ, Κυϊποοὶ ργοηοαηοοδ ἰδηρυία 
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ἀηὰ ἔπρτιὰ. Ηδ σοπέξββεβ [δι ηο πη οΙΡΓο Δ Οἢ δ.15 
8ἃ8 γαῖ ρἰθαϑοὰ τη, δηὰ ἢ ἀουδί8Β ΠΟΊΟΙΣ ΔΩΥ͂ 
᾿ϑςἢ ὁΔη ὃὈ6 Ὀγουρῆι ἔογναγά. Ηδθ βιβροοίβ (πδὲ ἴπ6 
νοῦβ6, (ἢ οἢ 18 ποῖ σοηίδιποα ἴῃ βοθ ΜΑΜ.) 18 
τηϑδθ ὉΡ οὗὅὨ ρ᾽οββ98 8ὯΠπα :ητογργοίδι ου5 ἔοστηθα ὈΥ 
1Π6 ΟΥὙΑΠΊΤΔΓΊΔΠ9 ΟἿ ΨΘΓ. 84. 

57. ἀνέπεσεν. ες Ψψογά ἀναπίπτω ῬὈΓΟΡΘΙ͂Υ 5ιρτη- 
ἢδ5 ἴο {αἰ δαοῖ, γϑοίϊηο; αηὰ ΦΪγ, (ὈΥ δὴ δ]]υβίοη 
ἴο {6 τϑουποηΐ ροβίιγο ἤθη δαορίοα δ πηθΆ18,) 
ἀἰϊσοιπιδοῦο αὐ πιοηδαηϊ, ΟΥ (88 ΜΘ 8ῃοιυ ἃ 880) 8 αἕ 
᾿ἐαδίθ. 

88. πρῶτον. Βοβεοηιη. ἜχρἝδ 8 {Π|6 νογά, απέθ οῃι- 
ηΐα, τ0}" αἰΐεπ αἀΐπρεη, ϑοίογε αἰΐ ἐλίηρ5. Βαυϊΐῖ 1ἴξ 18 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ρ]θοηδϑίῖς. Οὐοῖι5 γοιηᾶγ8 (πὶ ἐβαπτίσθη 
8 864 ἴογ ἐνιψάτο τὰς χεῖρας, τυαϑἠρά ἀϊ8 ἠαπάς; ὉὈ6- 
σᾶι86 δ ψῇοΪα Πδηά, δηὰ ραγῖ οὗ {π6 ἅγῖη, ὉΡ ᾿ἴο 
1Πη6 εἴνδονν, νγα8 ποῖ 30} Ε]Ὺ ϑργη ΚΙ Θά νι ναύογ, δυΐ 
88 ᾿ΠΠΠΊΘΓΒΘα ἴη ἴϊ, [681 ΔῺΥ μᾶγιοἷα οὗ ἀτγῦ βἤου]ά 
Δάἤογα ἴο 11. Ροΐθ, βοψδνογ, δπά Ῥοόζοςκο, τοραγὰ 
(18 ΟΧΡΙ Δ ΠΔΙΟΠ 848 ἢοΐ 80 ΗΕ] Ι] ΘΏΕΠῪ ἀρτγθοδὉ]6 ἴἰσ (ἢ6 
οιιϑίοπ!8 Οὗ {πΠ6 7168. ΤΏοΥ {πογοίογα ρῥγοΐδγ, τ ἢ 
ΒεΖᾷ, ἰο ίδκα βαπτιϑεσθαι ἴῃ ἰἢ6 886 86η56 88 
λούεσθαι Δ γχερνίπτειν, 1 1ἴἴ ΤΩΔΥ Ὁδ ρΡογιηἰ 64 [0 50 
1ηςογργοῖ 88 ἴο ἢϊηΐ {παΐ {ἢ6 τ αϑῃηρ τηὶρης θ6 εἰπὸν 
ὌΥ ἱπλΠΊΘΓΒΊΟη ΟΥΓ οἤἴιβίοη. Απὰ ποθ (86 σψογά 
τῆς θ6 ΔΡΡΙΪοα πῃ Εἰ ΠῈΣ ΨΔΥ, 1 880ΠῚ8 0 Πδνθ 
Ὀθθη 80 ιι8684 8ἃ8 ἰο σΟΙΠΡΓΟἢ Πα οἠὲ 88 Μ6]} 88 1ῃ6 
οἴδοσ. δ΄)οα (ῆ6 ηοΐθ8 οἡ Μαῖχκ 7, 8, 1. δηά Ρο]δ ἴῃ 
Ιος. δος 

89. νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι. ὝΠοΓΟ Π48 Ὀδ6ΘΠ 80516 
ἀϊῆδεθηςθ οὐ ορίπίοῃ ἃ8 ἴο {πΠ6 1 ογργείδίοη οὗ νῦν, 
Ψ ]σἢ Β6Ζὰ δηά οὐμοῦβ γαῖ 88 8ηὴ δχρίθξνο, οὐ ἰῃ- 
ἰογργθὲ ὑθγο, ἃ8 ὕο05 τὉϑγῸ, ΟΥ τυο8 ημϊάοηι. Ἀδρἢ δ] 
{Π|ΠηΚ85 ἔπαὶ 16 1Ἰηἀ]σαῖο5 ΟΠαΘγ, ΟΥἩ τί ον ἸηαὶρὩδ- 
τοη. Οὐῇογβ ρα ὝΠηΚ (παΐ ᾿ξ βἰρῃιῆθβ ἐσ ξεν. 
ἫΝ εβἰϑίθίη᾽ δηὰ Κυϊηοοῖ, ἔν ἔγοπὶ τοραγάϊηρ ἰἴ 88 6 - 
οἸΠἸῸ οΥ Ρ] ΟΠ β11ς, αϑϑίση τ 6 56η536 οὗὨ ποισ, 7απι, ἴῃ 
γϑϑθηΐίθ. δείβίοιη ὄὌχρίδιη8, “"Νοῖν, [πη 666, γΟῸΓ 
ὙρΟΟΓΙΒΥ ὑγηρβ γοῖϊ Δ ΠΟΓΙΥ͂ δηα Ὀ486 ἰπσγο; δἴἶοσ- 

γα ἦ5, ἢονεν ον, [Ε 5Π4}} ἔαγε 1] 1} γοὺ Ὁ δηὰ 
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χοίρου ἰ0 νου, 42. δῃᾶά 60, Φ1. Βυΐ {Π18 ψνουϊὰ 8661) 
ἴο ΓΟαΌΪΕ νῦν γε. 8) ἱποϊηρᾶ το {π|ὴκ (νυ ἢ 
ΘΒ] ιΒηθγ) ὑδαῖ 10 18 δη Δῇγπηδίῖνα ρᾶγίϊο]θ, μανίην 
[Π6 βοῆβ6 οὗ δαπὸ, ργοζεοίο, ἴῃ ΨΠΙΟἢ 8656 ποῖῦ 18 
ΒΟ ΘΓ Π168 υϑοα 1 ΟΌΓ ΟὟ ἰδηρυαρσο. [1 15 ψ6}} οὔ- 
᾿ϑογνϑα Ὀγ ΕἸ ΠΥπλῖι5 δηὰ Καυϊηοοῖ, (δὲ “ζ68118, 0 
“ΨΆ8 δοσυδίομημθοα ἴο 5661 δὴ 1{ΠἸπιδιγαίοιλ οἵ ᾿18 ργθ- 
᾿'σδρί8 το {ΠΠ|ὴρ’ οἰγουπιϑίδησεβ οὐ ογάϊπαγυ [ϊΐδ, 
Ἰαὰ Βοϊά οὗ [18 ϑνουγα]θ ΤΟρρογίυ ΠΥ ψ Ὡς ἢ οἵ- 
εγρά 1|561{, ἤθη ἢ6 ἐὰν ψ ΠῚ -ὙΒδῖ σᾶγο (η6 οὔρδ 
8η6ἃ ἀἰδῆθ68 Ὀτουρῆῦ [ἢ ὈΥ ἴΠ6 βογνδηΐβ 6 γ6 βοουγοα 
8δη6 ρΡο]18Π6 4, ρῬοϊηϊίηρ ἴο ἰδ ἢδ ΘΧχο δἰ μη64 : Νῦν 
ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι, ἕζς. ᾿ 

ες 4, οὐκ. ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν, καὶ τὸ ἔφωθεν ἐποῖησε; 
Οη [Π6. Ἰηἰοτρτοϊδιοη οὗὨ (8 νϑῦβα ἐῇογα ἢδ8 Ὀθθη 
τυοἢ ἀἰἔδγθησα οἵ ορίπῖοθη. Μοβί τηοάθγῃ (οι- 
τηθηὐδίογβϑ ἀρτθα 1ηὴ {πη ΚΙηρ {π84ΐ [Π6 ΘΧροβιτο ῥτο- 
ρΡοιπίοα Ὀγ ΕἸΒΠΘΡ 88 41} {π6 τῇδγκβ δηᾶ Ἵἤᾶγαο- 
τοσιβεῖςβ οὗ ἐγα ἢ. Τῆδί ἰραγηθα (οοϊηπηθηΐβίοσ [Δ Κ68 
τὸ ἔξωθεν δῃὰ τὸ ἔσωθεν [ογ (ἢ 6 ̓πέογηδὶ δηὰ δχίθγηδὶ 
Ῥαγίβ οἵ νεβϑ86]ῖ8. Ηβ (δκθβ ποιήσας ἕο ριμγίβεϑ, 
᾿ἀαογΉς, οὗ σὨΙΟἢ βθῆβα Καυΐηοορὶ ρσίνοβ τΔΩΥ δχδϑιη- 
Ῥἶθβ. (δῃοθ]τηρ, ἐπογϑίογο, (Π6 τηὰγκ οὗὨ ἱπίοεγορα- 
το, {π6 Β6η86 Ψ0} Ὀδ6᾽ []8: ““Νοί ἢ6 ψῇο ρυγι 68 
ἴΠ6 ομέδιαο (1. 6. οὗ οὐρβ8, ὅζ0.) ἀο68 «'8ο (ὈΥ {παῖ 
Τη68}8) ΡΌΓΙΥ τΠ6 ἐηδίάθ, Ὠδίηογ, {Π6 πιραΐέδ. "ἜΠυ8 
1{:15 ποῖ 80 πηιοῆ εχίθγῃδὶ 88 ἰπίθγηδὶ ριιγιίν {πὲ 
τηυξβῦ θ6 δἰ πηρα δἰ." ΕἸΒΏΘΙ ἀρροβιίο!υ οἰΐοβ Ρογρῇ. ἀδ 
"Αθβί. Ρ. 88. ᾿ ἀποσχόμενοι τῶν ἀκαθάρτων βρωσέων, 
μέστοὶ ὄντες ἀκαθαρσίας. ΟἸΠοΓΒ (ἀ8 ΒοΒοηπλ.) υἢ- 
ἀεζβίοοα Ὀγ {Π6 τὸ ἔξωθεν {Π6 Ὀοάγ, νυν δίαθνογ 15 νὶβὶ- 
16; ὈΥ ἔσωθεν (Π6 πλϊη. Τηυ8 ΕυιὨγηνβ 6χ- 
ὈἱαΙη8: “Βγ ἔξωθεν 18. τηοδηΐ [6 Ὀοάγ, 85 Ὀοίηρ νἱϑὶ- 
Ὁ16 ;- Ὀγ ἔσωθεν [Ππ πλ]η4,, 48 Ὀείηρ; Δ ἀθη.᾿" 

41. πλὴν τὰ . ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην. ΤΠόγΘ [δ5 
-θθθῃ ἤθγα ἀραϊη Π0 [116 ἀϊνοσβιν οὗ ᾿πἰογργείδιοῃ. 
ΤΠ τηοϑὲ δηοίϊθηΐ (οτηπιδηζαίογβ 855] (0 τὰ ἐνόντα 
1Πδ 8686, ἀεσοογαϊηρ ἐο ψομν αὐὶἰξέψ, ὈΥ ἃ βυῦθδιά!- 
“οη: οὗἁ κατὰ Δηά χρήματα. δο ΤΠΘορηγίδοί, ΕὐΓΠγ- 
Ὧ10.8,. Οτοίϊι8, Ποβοηϊη. δηπ δον θιβηον. Βυΐ ἴο 
118. 11 Πδ5 θθθῆ οδ]εϑοίοά ὃὉγ δρ]ιεὶ, Ηδυϊδη, 
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Κγρκο, ϑδερδασ, βῃὰ οἰβεγβ, ἰμδαΐ δὄχδιρῖδα οὗ τὰ 
ἐνόντα ἴοΣ ἐκ τῶν ἐνόντων ὅτ Δης 9. Μδην, ἰἤογο- 
ἔογο, δάορέ (Π6 βοῆ86, ““τοὐαέ ἐξ ιυἱέϊέπ ἰἦξ τὰ». οὗ 
ψ ΠΙΟὮ ΠΌΠΊΘΓΟΙΙΒ ΘΧΔΙΠΡ]65 86 σίνοῃ Ὀγ ἴεν, δοὰ 
Ἔβρθοίδ! ιν Ὁγ Ῥεἰδύείῃῆ. Τὶ Χερ. Αρτϑ. 9, 19. 
Ημιι. 4, 8, θΘ. σψἤογε τὰ ἐνόντα, τολαέεδυεν ἐς το δέη, ἐΐμα 
«οαἰΐς απ 7ογἐϊβοαέϊοηδ, ὅζο. 5 ἀϊδι!ηροϊδοα ἤθεα 
(ἢ6 ψ8]|}15 (ῃϑιηηδεῖνοβ.Ό ὅδοὸο δόοῖθαὸ Νδδί ἰ8 1π {8 
συρβ, ἀἰδῆεβ, ἅς. 15 ἀϊδβιϊηρι θα το {πὸ ουρα 
δῃ ἀϊ8.85. Ὑπὺβ 1 τπ6 ρδγδαϊ οὶ ραϑεᾶρθ οὐ Μαεῖ. 
23, 46. καθάρισον πρῶτον τὸ ἕντος τοῦ ποτηρίου καὶ 
τῆς παροψίδος. Ηδτοα, Βοτανοσ, ἰδ666 ΠΕ ΓΘΙΘΓΕ 
ἀϊῆδσ. δοπῖθ δχρίδίη: “υἴάσα σδίπεοσ, ἔγοιῃ τ παῖ ἰδ 
ΨἹΠΠ (ἢ6 οὔρθ δῃὰ αἰ θβ, σομίοσ Ὀοηεοᾶίθ ὕροῦ 
οἰπογβ, δηὰ 4}} (ἢ ρ8 (νἢϊοἢ ψογιὶβ {ΠΟῪ τον οἰ ΠΟΥ 
ἴο {πΠ6 τηρ88 ΟὨΪΥ, ΟΥ ἴο (ἢ Ἔχίθγηδὶβ δῃὰ ἱπίογηδ, 
ἴο (ἢς νθ566}5 δη4 [6 τηοϑϑίβ) δι) }} 06 ῬυΓγα ἴἰὸ γοι. 
Απά ὃγ ἢ68ὲ ψογάβ {ΠΕῸῪ δῖε οὗ ορὶπίοῃ {πδὲ 6505 
τιδδηΐ (0 ἐχδογί {Π6 ῬΠΑγΙΒ6 68 (0 βουϊουβ γεροηίδηςθ, 
δηὰ ἴο ΓΟβίογθ, 88 ἸΏ ΠΟ ἢ 88 της ὕ6, γΒδὶ δα Ἀοδῦ 
[δ κϑη ἔγοιι οἰμεῦβ ὈΥ γα δηὰ σταρίηθ, δηα ςοπηρεῆ- 
βδῖα ον {8μεῖγ ἰη]υδίίοα ὈΥ δἰπιδαίνίηρ. Βυΐϊ ἴο {8} 
Κυΐϊῃοορ! οδ]εςῖβ (δὲ ψψ γτοδὰ ποι ιίηρ :ὴ (διὲβ ῥυἷασε 
οὗ 5β8εγιοιβ γεροῃίδποθ, ποῦ οὗ τγοβδίογιηρ 1] -ροίίδὴ 
815: ἃ 861186 ψουὰ ἰπογθίογα θα ("8 ὉΟΠΙΓΆΓΥ τὸ 
[πὲ νηοῦ 6508 Αἰ να γδ ̓ ηςυ]σαύθά, θυ} ᾿ΙΙοἢ '᾿ν 885 
ΤφοΟΠΊ ΠΟ ΘΏΟΟΡὮ ἴο {π6 Ῥῆαγίϑθοαβ. Ὑπογοΐοσο Ὦγτο- 
δῖ, Ετγδϑιυυδ, Πἰσῃίίςοοι, Μαεασγκίδηά, δι, Εσϊκογ- 
τοδῃ, 8π0 Κυΐδοεῖ (ηκ δαὶ (ἢ6 ψογάὰς ἃ ἰο ᾿6 
υπαετϑίοοα ἰγοη Δ ΪΥ ς “ΚΟἿΥ τοϊονα {π6 ροοε τ κῇ 
ψ δι 18. ψΠ 1 η ἜΣ ΡΣ ἀ18}|68, (1. 6. σῖνα αἰτὼβ 
ἴο 186 ροοΥ,) δῃὰ {θη ΡΒ ΔΓΘ6. 1 γΟΌΓ ΟΡΙὨΙΟΏ, 

το." ΕΜ σοπποοίίος οὗ ΝΥΝ ΨνΟΓΒΘ ἀν 6 
σοάϊηρ 0668 15 ἰδ ἰαϊὰ ἀονῃ Ὀγ Κιυϊηοο]: “ Αβρουξ 
(86 ΡυΓΠῪ οἵἁἨ γοὺγ οὐδ δῃά αἰβ)εβ γοῖϊ ἃγθ ΨΈΓΥ β(::- 
ἀΐουβ, θυ υἱτε ]γ πσοοογηεα ἀγὸ γοὺ (δαί ΤΟΥ 
ἕοοά 18 ορίδιηοα ὈΥ 1η]υβέῖοα βηα γαρίηθ. Ἐοοϊ ἱβ ἢ6 
Ψ{0 ΟἸ68 0865 {π6 σε; ἀπά αἰξἦοα, Ὀὰϊ ἀοοθ5 ποὶ δἰδὸ 
ῬΟΓΠῪΎ {Π6 7οοὐ ἐἰέδοῦ, διὰ θδοοῖὴθ δρργονεὰ ἴῃ ἴδ 
βρῆς οὐ Οοα; 848 Ὠδι ποῦ 6 ψῆῃὸ ἴακεβ ἴοοά νψἱὰ 
ἩΆΒΠΘΏ Παπ 8 15 ἐλόγεΥὙ6 ἀρριονθά ὃὉγ οά. ἢ) ο 
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δου ρμῖνο δἰπι8 (ο (8 ροοῦ, δηα (ἢ6η, δοςογαϊηρ' ἴὸ 
γοῦν ορίδίοη, γϑὺ ΒΊΔΥ 6 {116 βοἰϊοιίους αρουξ ἰοοά 
ἈΠ ΔΕΥ δοαυίγοά, [δὴ ἰο γουὺ αἱ τπϊηρα τὸ Ῥῶγαβ.᾽᾽ 
Ἴ815 ᾿ῃ θγῥγοίδιοι ἰ8 Ἔχ γοπ Εἷν ἸΏρΘΏΙΟΙΙΒ, δηἀ 15 1η 
ΒΟΠΊΘ ΠΏΘΔΒΊΓΟ ΟΟηδβγπΊθά ὈγΥ (86 ραγα] οὶ ρϑββασα οὗ 
Μαῖδον ; Ὀΐ 20 1168 ρθῆ ἰο ποῖ 8 ἔδυ ορ)βοίοη8. 
᾿ΤΟΏΥ 18 ΥΘΥΥ͂ ΓΆΓΕΙΥ εἰηρίογοά ὃγ ΟΠ γῖϑε. Ἴδη, {Π6 
δη εγργοείδίςοη ἰς γος ῃοα, δηά ἀοθβ ποῖ δοᾶῦ (ἢ 6 
δίΆ ΠΡ οὗ ἰσυῃ. [1 15 (45 δε ΘΌΒΠΘΓ 8875) ῬιαρῚ8 α7.- 
σπμία φεαπὶυότα. Ὅροι [89 τοῖα, [1 τοιιδί δοηιθβοο 
ἴὼ τΠ6 οομηοῦ :ηἰοτργείδιίίοη, πνοῇ 8668 ἴο 1π- 
γοῖνε {πΠ6 ἔδνψεϑὶ αἀπΠῆσυ [|6ὅβ.Ό. ὙΠ6 6ἰ}1|ρ518 ἰῃ τὰ 
ἐνόντα, ΠΘ 665 ΠΠ1|6 65  ὈΠΒῃ1ηῦ. 4 1 ἐβΒ δὴ Ηε]]6- 
Πἰδιῖο ρΡέιγαβθ, ψὰ τουδὶ ποῖ οχρϑεῖ ἰο ἤηά 1 ἴῃ {πὲ 
(6538 ςαἱ υτετβ. ὕροη (86 σψδοῖθ, εαουρῇ ἢ 88 ([ 
(ἰπκΚ) θδθ οὔδγεα. ὈὉγν Βοβ, ἔχογα. ρ. 860, δηὰ 
δε ι βηογ, 0 ΘαίὈ μ8ἢ 11, [{ 45 Ὀθθη ψ6}} ορβογυϑὰ 
ὃγ Εοβρησι. [Πδὲ πάντα ουρῆε ποῖ, [ἢ ἰηἰογργοίδεσι, 
(α 6 οχίδηάθα ὑογοαὰ ψνῇδὲ ἐῃ6 ἰηΐθηΐ οὗὨ τδ6 
ϑΡΘΆΚΟΥ, δηά δ σοηποοῦοη οὗ (6 βϑηΐθῃςθ, Γγθ- 
αυϊχθ8: 88 1 αἰΐ ἐῤηχε νογα αν] ἴο Ὠϊ ὙΠῸ ρῖναβ 
4Ϊ1η8. δ βθοίῃϑ ἴο ἤδνα Ὀθθη [Π6 ορ!ηϊοη οὗ Επι- 
ΓὨγμι8, το [48 1τἢ6 Ζο] ΠΟ ρ 5014 δηα δοιίβ 
ΤΟΙΔΓΚ:" Οἰκονομικώτατα δὲ τοῦτο εἶπεν, ἀκαλλάξαι 
τούτους τοῦ ἐπιπολάξωντος τέως πάθους βοολόμενοτ" 
εἰώθασι γὰρ οἱ εὐμήχανοι διδάσκαλοι ἐξαίρειν τὴν ἀρετὴν, 
ἐφ᾽ ἣν προτρέπονται τοὺς ἀκροωμένους, ἄλλως τε καὶ τοῖς 
παντελῶς ἑσκοτισμένοις᾽ μέγα. καὶ τὸ μικρὰ φωτισθῆναι. 
Μαγκίδηά οὔβεσνθβ, (μαι ἰζ σδῃ βοάγθοὶγ Ὀ6 βϑρροβοά 
{888 οὐν δανίουσ σουϊὰ δᾶ. ἐπ εαγηδοί {πᾶΐ 6] πϑ-ρὶν- 
ἵωρ σουϊά γραδέν σοαιρδηδβαία ἔὺσυ γαρίηε δηὰ. τοξοκοί. 
ηθδὲ; Ὀπ| ἰδαῖὶ ἢδ βρεαξκβ δοοογάϊηρ ἰο {πο ὶῦ ον 
τραχίτῃκ ΔηἋἀ ὨοίΙοη8. Τἶ ῬΒΒΑρῈ [8 Βοΐ 8.188 Γοῖ- 
ἀογοὰ ὈγΥ γ. ὥνθη: Πλὴν, οὐπέγανγῳ ἐο τοὐαέ ψομ 
ποῖῦ εἶθ, Ῥυτὶν γουι Ὠραγίβ, γεν γουν ἀϊβροβι οη5, 
παΐα οέξαη (τὰ ἐνόντα.) αἰΐ ινἱέἠιπι; ρνίσε αἶπις ἴγοτα 

ἘΠῚ τουδῖ Ποῖθ ορϑοῖνο, ἐμαί (06 ἰοαγηεά ΗἩδηιοηίΐιδ, {6 ἸΓΔΏ618- 
ἴον οἵ Ευϊγτηῖυ8, Β88 σοΙαρ] δ 6} Υ τηϊβίακθα [μ6 δεηβα οἵ οἰκονομικώ- 
τατως, ΜὨϊοὮ (88 ϑίορῃθηβ ἴῃ 8 ΤΊθβ. οὔβεγνθθ) ἰ8β 8 πιϑίδρῇῃοῦ 

6) ἔγου ργον  ἀθῃῆϊ βίαν β, σῶο Κηονν ἤθη ἴὸ ἰγάπεδοῖ Ὀυεὶ- 
η688, ἃηἀ θη ἴ0 ΠΟ ἜΧΡΘΙ1868. 
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τιρῆς πιοιῖνοβ; απάὰ δολοίά, ἰΔκΚα ἠοίίςα, 411} 1διησ' 
ΔΓ οἰθδ υηΐο γου." Κατὰ τὰ ἐνόντα τγιδῖ 510, 
αοοογαϊπρ ἴο, ἴῃ Ρῥτορογίίοῃ ἰο γοὺγ ΔΙ Υ, ΟΥ 1 
ρΡτοροτγίίοη ἰο ψῆδί ποὺ ᾿μαϑὲ ἰδ 4 ὑρ, ἐναπόκείμεναι, 
88 ΕΛ γτηϊὰ8 ΘΧΡ]αἰη8. δὸ ΤΟΙ 4, 7, ὅς 8. (οεἰ6α 
ὃν ατοῖ.) ᾿Εκ τῶν ὑπαρχόντων 'σοι ποίει ἐλεημοσύνην : 
᾿δηα διΓΙΠΟΓ οἡ, αἷς σοι ὑπάρχει κατὰ τὸ πλῆθος ποιήσον 
'ἐξ αὐτῶν ἔλεημοσύνην. ὍΤΗΘ Βοορθ᾽ οὗ {6 ψῇο6 Ρ45- 
886 18 ΘΧΟΘΙΘΠΕΥ 11 5ἰταϊθα ὈΥ͂ [6 ἕο] οσηρ οὔ βογ- 
'νατ]οη8 οὗὁἨ ΟδιρὈ6}} : “Οὐυγ [,ογά, ἴῃ ἀἰϑοουγθιηρ᾽ ΟἹ 
{118 τορὶς, ἴοοῖ ἃ ὑγγο- [Ὁ]4 νον οὗ 16 βιιῦ]οςξ, ὈοΤἢ 
το ηαϊηρ το {Π6 βαπι6 οῃὰ. Τῆς ἢτγϑι, δηἀ βϑυθδογήϊηδίο, 
νον γγ8ᾶ8, [δι [ἢ 6 ΟἸΘΔ ΠΏ 688 Οὗ Τῆς 1η9146 οὗ νε856}5 
15 88 Οἵ 88 πῃ οἢ) ΠΟΠΒΘΟΏΘΏΟΘ, δ ἰοδδί, 85 τπὰϊ οὗὨ [6 
ουϊϑῖ46. ὍΤῆα βϑοοηά, δῃά ῥγίποιραὶ νίον, ν85, {παΐ 
γπογαΐ οἰδαη 655, ΟΥ̓ΡΟΓΙΓΥ οὗ τπηϊηά, 18 τηογο ἱπηρογίδπί 
{Π8ῃ σαγθπηοηΐαὶ οἰ ΘΔ ΏΠ 688, γαβυ  ηρ ἔγουι ἔγοαυθηΐ 
νΔϑῃϊηρθΒ. ὙΠ6856 ν᾽ 8 ἃγα βοιηδίίπηθ8 δ]εηἀοά [ἢ 
16 ἀϊδοουτβο. [ἴΠπᾶᾺ6γ (86 πιοίδρῃον οἷ ν6856}85, δα- 
τηΔ Ὀσίηρθ ἅΓ6 γαργαβοηΐϊθα, ψῃογθοῦ ἴἢ6 Ὀοάγ 8π- 
ΒΎΘΙΒ ἴο {παΐϊ ψῃϊοῖ 5 ψιΒουΐ, ἴπΠ6 δοὺΐ ἰο (δὲ 
ΠΟ 8 ψΠἢη. ΒΟΑΥ͂ δηά 8ου], ἀγρυθβ οὖν [οτγά, 
δὰ Ὀοΐ(ἢ [Π6 88π168 υἱοῦ, δηὰ (ἢ ΟΠ, (ΘΒρΡΘΟΙ ΔΙ Ϊγ 
{η6 ΠΊΟΓΕ εὐβίμϑαν ραγί,) ουὐρῃϊ ποῖ ἴο ΘηρΡΤΟΒΒ ΟἿΓ ΓΘ- 
σαγάβ, ἴο (ἢ6 περεοί οὗἩ [ἢ6 τῆοῦα ΠΟΪ6 ; 8η4 ὄνθῃ 
ἃ58 ἴο ν68865, [Π6 σοηυϊηθ ΨΥ ΟΥ̓ οΟΙεδηϑίηρ ἐΐδηι, ἴῃ 
ἃ ΤΩΟΓᾺΪ δηά βρίγιζυδὶ 5686, 18 ὈΥ πιακίηρ ἴῃδαὶ {Π8 
1ηβἐγπηοης8 οἵ σοηνουίηρ τα οἵ ἰο (6 ἀἸδίγοββθά δπα 
ποοάγ." ᾿ 
Τῆς ̓ϊπυ64 ρίαη οἷν {Π18 ψοτκ Ψ1Π ποῖ ροστ δ π16 

ο δηΐοῦ ἰπΐο σι ΠῸΓ ΘΧρ  δηδοπβ, ν ]οἢ [ἢ 6 τοδάου 
ΠΊΔΥ το ἸΥ ορίδίη, ὈΥ σοηϑυ!ίηρ; [Π6 δηοϊδίοΠΒ οἷ 
ατοιίυ8, Ηδιηπιοηά, δηὰ ΜΠ ΌΥ, οὐ (πΠ6 δὐδβίγαοί οἵ 
1Π6πὶ (ο ὃὈ6 οππά ἴῃ ΕἸδίογ. 

44. ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα. Ηθσν 15 1 ροΒ5: 0 [6 ἴο 
ς ΔΚ {Π 686 ψοΓά8 [6 βᾶπ|6 ἴῃ 8686 ὙΠ {Πο86 οὗ δῖ, 

Μεαιι. 28, 97 [λικο᾽᾿8 σγαυθ5 ἐπαξ ΑΡΡΕΑᾺ ΝΟΤ, 
ψ Μαιμονθ τολῥέοά δοριίοἦγεδ, νι ϊσ ἢ ἌἌΡΡΕΑΕ 
δοαμέϊεῖ ουὐτνγαπο Ὁ Απὰ γεῖ ρτγεδῦ ρδῖῃ8 ἢδνο ὈδΘη 
ΚΘ ἰο {Π15 ρυγροβα Ὀγ ἰδεαγηθά τηθη, ἢοΐ -σοηδὶ- 
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ἀεογίηρ (μδὲ οὐἦν ϑανίουν πηδάθ 086 οὗ δοέλ [Π6 8:π)1}- 
᾿τά68: δυΐ δὲ. Μεαίῃον τγοϊαιθα οηθ, δῃά δι, [Κα 
ϑΏΟΙΝΟΓ. δα οἢ Ἅσβᾶρ. 6, 20. Μαγκ)δῃά. 

44. οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες----οὐκ οἴδασιν. ΤὮΘ 
1.ϑὲ ἰοίτογ8 οὗἩ 6 ψογά ἄνθρωποι, οι, Ὀρίηρ τεροδίϑα, 
αν δυγὶ δη οἱθρδηΐ Ἔχ ργθβϑβίοῃ, οὐκ οἴδασι περιπατοῦν- 
τες ἐπάνω, (δῖ 18, οὐκ οἴδασιν ἑαυτοὺς περιπατεῖν ἐπάνω, 
απά ἐδ πιοη (16 Ψ6 8) ἄποιυ ποΐ ἐδαξ ἐΐον τυαἰἐ οὐθν" 
ἐΐόπι : δηα ὈΥ (δι τλθδῃ8 ἃγ6 ὑπανϑι 68 ἀθἤϊοθα. δὸ 
2 (ογ. 10, 12. συγκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιοῦσιν. 
(Μαγκδθα.) 1 τα ὈΥ ΠΟ τθ8η8, ΠΟ ΟΣ, δβδθηΐ 
ἴο {6 ἰραγηρα ογιίὶς, βίποθ 1 οοπϑίάθγ (ἰδ γί. ]6 848 
δἰτηοβϑί πεοθοδαῦῳ, ἰῃουρ 1 ψνοι]ά ποῖ δχοίπάς [ἢ6 
[4Ἰ΄οπι νϊςἢ Ὠ6 ᾿ηου]ςαῖθ8β. ΤΠ6 σοῃδβίγιοι οη 18 88 
1Ο]Ἰον8Β : οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες (περιπατοῦντες) 
οὐκ οἴδασιν, 1. 6. 1Π6 ῬΟΙΒΟΏΒ ψ)͵ὶ0 ψψ]ῖς ονογ {Π6Πὶ, 
Κπον ποῖ (δὶ ΠΟΥ ἃΓ6 νναϊ Κρ ονθσ (ἤθη. Τὴ 
ΔΓΌΟΪ6 1ῃ οἱ ἄνθρωποι Β66 18 ἴΟ Τοαυΐγα [Π18 σοηβίγιο- 
(ἴοη. Τὴ γαεδαΐϊηρ ργοροβϑθά Ὀγ Μασγκίδηα, ἐδβουρῆῇ, 
ΒΕΓΙΟΕΥ βροακίηρ, [Ὁ ἸὩΔΥ Ὀ6 ρΓατηπηδί σαὶ, ἢ8 [ᾺΓ 1688 
οὗ ρϑγβριου νυ δηα οἰθραησθ.. 1η 1ΠΠυβιγαίίοη οὗ [}18 
ΒΟΓΌΡΟ]οι Βη 688 οἵἉ {μ6 68, ΝΥ εἰϑίθιη οἰἴθβ 085, Δηΐϊ. 
18, 2, 8. βρεακίηρ οὗ (ῃ6 ἰουπάϊηρ οὗ [6 ΟἿ οὗ 
ΤΙΡΘ 148 : εἰδὼς παράνομον τὸν οἰκισμὸν ὄντα, καὶ ἀπὸ τοῦ 
Ιουδαίοις πατρίου, διὰ τὸ, ἐπὶ μνήμασιν, ἃ πολλὰ τῆδε ἦν, 
ἀνηρημένοις τὴν ἴὄρυσιν Τιβέριάδι γένεσθαι μιαροὺς δὶ ἐπὶ 
δ. ἡμέρας εἶναι τοὺς οἰκήτορας εἰσαγορεύει ἡμῖν τὸ νόμιμον. 
Αῃὰ (δὲ {815 ψ88 ποΐ σοηῃῆποα ἴο (ἢ Ψ6νν8 ΔρρΘδ13. 
ἵτομῃ ΤΠΘορῆγ. ἴῃ 18 Οδαγαοῖ. 16, ψῆο (8 ἀε- 
βίσῃδίοβ [6 ΒΘ ΓΒΕ Οὐ Β Δ} : οὔτε ἐπιβῆναι μνήματι, 
οὔτι ἐπὶ νέκρον ἐλθεῖν, οὔτε ἐκὶ λέχει. Υ εἰβία! 4150. 
οἰΐοβ [ὰὰςδΔη. 8, 805. ϑογνβ οὐ ἰδ6 Ζ2Ζξη. 8, 64. 
σεὶ!, 10, ὅ. Ατοθβ. 6. 

45. τὶς τῶν νομικῶν. δαί {Π| νομικοὶ (1 νΥ618) 
ΜΓ αἰδιϊποι ἴτγουῃ {{|Ὸ γραμματεῖς (8.Ὑ1068) ΠιΔην 
σοι θη δῖοΓΒ τ Δ᾽ [81ῃ. 6 8ἃΓ6 ηοῖ ἴο πάἀογβιδηά 
(Π|5, 88 ᾿πουρῇ ΔΠΥ ρᾶγί οὗἁ (6 σφ] ΙΔγῪ ἴῃ Ριμάϊηρ 
οΥ ϑάοτγηϊηρ; [Π6 Τοιηῦ5 οἵ [ῃ6 Ῥτγορ οΐἴβ, σοῃβίάἀΘγϑά 1η. 
1056"; θαΐ ἴῃ [Πεἰγ ξ 56} 688 1η ψινίηρ (815 ἰΘϑ. ΠΟ ΠΥ 
οὔ γοερθοί (ο. (6 Ῥτγορἢοίδ, Ψ 1]8ὲ ΤΥ γογα δοίυδίθα. 
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ΒΥ [Π6 σρόνἔ, δῃὰ ἰοονίης το οχσαμερίε οὗ ἘΠΕΘῚΡ 
Βογβθουῖοῖβ ἀπε Πηυγάθγοῦβ  Ἰηδοιμ οὗ (δὲ {ΠῸΥ 840. 
ΡΘοδσοα ἴο δγοοῖ ἰμοβα βερυ ςῆγοβ, ποῖ 9 ἀο ΠΟΠΟΕΡ 
το Οοδ'ε ργεορῇἢοῖς, Βυ ἴο δκεῦνὲ 88 ἘΈΘ ΓΔ] ἘΠΟΒΕΘΏ [5 
οὗ τῖχαὸ βδυσοσδε οὗ (πεῖν βσορβθθιοξδ ἴπ ἐξ βίου ηρ ἘΠ οΩ. 

(δαγεγαγίιδ {π|η8 τΠδὲ (ἢη6 γραμματεῖς ψοτα ἐξ 6 
δὶς οασίθγ9 δῃὰ ὀχρουιοεθ οἵ τὴ6 ἀνθ [αν : 

εὐ {πὶ (ἢδ νομικοὴ ΟΥ̓ νομοδιδάφκαλοι ΨῬΟΓΘ (ἢ6 μεῖνδθδ 
Κοδοΐογ οὗ (βοβδο ἰῶνβ. ΤὨϊδ εἰδεϊησιίοη, Ὠονόνοσ, 
Κυϊποοὶ (πη κα υπϑυϊμογιοα ὈΥ ΔῊ ον εηςο οὗ δη- 
τἰαιῖγ.. Οἴποῖβ δὰ οἵ ορηΐοη ἰπαΐ 1ῃ6 γραμματεῖς: 
ΨΈΓΟ ἐοβ ρεγἐϊ, Ῥετβοῇϑ 9|ῃ6ἀ 1 [Π6 ἴᾶν», οὗ ἔῃ ὁ 
δϑοΐῖ οὗ ἴΠ6 Ῥίναγιβθοθδβ. ΟἹ {πὸ σοδίγδγυ, ἰδὲ ἐἢ 6 
μομιικοὶ, δη νομοδιδάσκαλοι, ΕΓΒ ἐδρὲδ ρογ ἐξ, οὗ (ῃ6 
αϑαὶ οὗ ἰῃς ϑεαάδάυςεξοθ: δίησθ ἴῃ {815 ρῬδδεᾶσα ἘΠ 6. 
μομικοὴὶ ΔΓ6. ΡΙΆΊΩΪΥ ἀϊδεηρι ϑ 6 ἔγοπι ἐἢς γραμματεῖς 
δῃᾷὰ Φαρισαῖοι τιαρητοηδα ἰπ νοῦ. 44. (τ ] ἢ ψνοτὰν 
86, Βοψοναγ, οι τοὰ ἢ τῆ Ὀ68ὲ Μ55.} 

. Οὐιδγ ορίπίοιϑ ὅτ ἀοίδιοὰ τη ΟΠ 5 Ουτα δϑᾶ 
Κοεοοι δ Απαϊοςίβθ. Κυΐῃοορὶ ἰβ οὗ ορ βίοη, {δὲ ὉγῪ 
[π6 ψοτβ γραμματεῖς, νομικυὶ, δὰ νομοδεδσκοαλοι, ἈΓΘ΄ 
ἀδμοίοι {116 ἐερὶς ρον, οσ ὈΟἼΟ, θόἢ οὗ {ππῸ 86ςῖ: 
οὔτπο Ῥμδγίϑθθ8 δηά ϑααάάμςσοοθ, δηὰ ἐδ ἐβογοίοσα. 
186 τοι ΤΏΔΥ Ὀ8 τοβαγάθὰ 848 βυβοδυγηλουθ ἔδθε 
(ϑαγ8 6) 16 ἐρρχὶθ ρεγιέπε οἵ 186 βεςῖ οὗ 86 Ῥἢδτεὶ- 
3065, Ὑπὸ ἰῃ Μαίεῃ. 92, 95. 18. ἰεστηθ νομικὺς, 19. ΒΥ͂ 
Μαιῖ, 12, 48. «εἰ γραμματεὺς. ΟΥ̓ 186 ἀσεῖογπ οὗἉ 
Θἰτδογ 56οῖ (Π6 ἢδη» γραμματεῖ 16 υδοὰ ἢ Μέδι{Π. 9, 
4. δῃὰ ἢ [κὸ ὅ. 17. ΓΘ τηρη[]οηθ4 - νομροδιδάσκαλοι 
καὶ Φαρισωῖοι, ν««Ὧο 1) νοΓ. 9]. δγ6 ἐδγιηθὰ γραμματές 
κοιὶ οἱ Φαρισαῖοι. Καΐηοο! {ΠῚ Κ8 15 ρ ἰδίῃ, Π58 ἐμ 

, Ῥοῦβον νἔνο 15 μοῦ ̓ ἰροάθσρα 88 ΒροδκΚἸὩρ᾽ τν88 ἃ ἔπνγ-- 
εγ οὗ (ὴ6 δοεῖ οἵ ἴῃ6 Ῥῃαγίβθοβ, Τἢϊδ ἰανγοϑε, δ59 
Ἰδὲ ἃ8 Οὖγ [μογὰ σοηϑιγοα [ἢ 6 σογρυρί τογαῖρ οἵ ἐπ 6 
Ῥῃαγίδθοβ 1 φοπεγαὶ ἐθγηῖο, τοτηδιδθα βήθδί: Ὀ0Γ 
νι ἤθη Ζ968ι18᾽ Βα ργοεθεάθά ἰο γοργθῃθηά {6 ἰανάγοῦβ. 
(πΠθμβοῖνοβ, δὰ σοιηράκεα [Β6πὶ ἴο νι οα βορυ θῆρα 5, 
σου ά Ὧο ἰοιροῦ σϑηϊδίῃ δ᾽ η86 1, δηά, ἴῃ ἃ ταρθ, 6χ- 
αοἰαϊμαοα, Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβῥίθεις, 
Μα«δίον, ὃν ϑαψίης ἐΐδε6 ἐπέαςε, μοι ΘΌΘΉ ἱπεδιεξ τιδ. 
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46. προσψαύετε τοῖς Φορτίοις. Οἡ {113 Βγίδχ ( ΒΘΓΘ 
1(8Ὠ6 ἀφίίνα 18 ρονετποὰ ὈΥ {Π6 ῬΓΕΡΟΒΙ ΠΟ πρὸς ἢν 
σομῃροβιίοη}) 5686 Αὔγθβομ, Αδβπῃοῖ. οἡ {86 Ν, Ταβῖ, . 
ὅ84. ἢ νογὰ προσπαύω 516 }}665 ἰο (ον οἢ ἀκροθυγώς, 
'. 6. ΨΗΝ [6 ε|05 οἵ (ῃ6 ἥηρεῖβ. Οἱ 186 ΓΤοβϑί οὗ {ῃ8 
γοῦθα 866 (6 Ὠοΐ6 οἡ Μαί(. 98, 4. 

47. οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε. γε ᾶἃτα ηοξ ἴο ῃ- 
ἐδεβίδηα (15, 48 τ[ὩὨου ρ ἢ ΔΗΥ͂ ἐμ οἵ {Π6 σε ἰὰν ἴῃ. 
μυ ]άϊηρ οΥ δἀοτγηίηρ {Π6 τοιηῦβ οὗ ἴ[Π6 ΡῬγορῃείβ, σοῃ- 
διάθγεα 1 ᾿86]; θὰξ ἴῃ {Π 61} 1Ἀ]8Β6 655, ἴῃ ρινὶπρ 
1ῃ18 [65 ΠἸΟΥ οἵ γεϑρϑςὶῖ ἴο [ἢ6 ΤΡ ΊΕΙ ἢ Η8ι ΠΟῪ 
6 6 δοϊυιδεοα Υ [ἢ6 βρί γῆ, δη [Οἱ οσίηρ 1Π6 6χ- 
ΔΙΏΡΪ6 οὗ {ποὶν ρογβθουΐζοῦβ δηά πη ρογοῦθ, ΒΟ) 1 ἢ 
(Πδὲ 16 Υ ἀρροαγϑά ἰο ἐγεςῖὶ {Π 086 βθρυ  ἢγοβ, ποῖ ἰὸ 
ἀο Βοῆουγ ἰο (ὐοα᾽Β ργορδοίβ, θυὺ ἴο βοῦνθ 85 θίθγῃβὶ 
ῬηΟημθηΐ8 οὗὁἩ (6 δβυσοεβθ οὗ [6], ῥγορθηϊίοῦϑ ἴῃ. 
ἀθείγογίηρ ([ΠὨρτὰ. 

48. μαρτυρεῖτε, καὶ σ.τ. ἔ. τι π.ὺ. ἜΠῚ58 Ῥαϑδαρ ἰ8 
ἴο Ὀ6 ἐνϑα δ με ἔγϑεα {Π6 Ρ8:8}}6] ρίδοθ 'π Μϑίῃ, 28, 
90---81. Κυΐηθεῖὶ, ψο Βερα ἐσ Εἶν ἀΐβοιι8865 {86 
50η86, οὔδεβ (86 ΟΠ ον ρ 1 οΓργοϊδίθη : “ βαπὸ 
Ια ἀδι15 οἱ ἀρργοθδί9 τηδ᾽οσυτη ἔδλοϊποῦα, αυδιηαιδην 
1: φιάοιη 605 ἰσυεϊάδγυηῖ, νο8 νεῦὸ Θογυ τηοηιι- 
τηρηΐα [ηϑ(Δ0 4118." ΤΠ15 πηοάθ οὗἁ ἰακιπρ' {Π6 ρ88.-᾿ 
Βᾶρ!6 18, Ὦ6 {Π10Κ8, (6 5106 8[, Δα Οὔβογυθβ, ἴ(ῃδὲ 110 
θὲ δάση: ἰ6α, [Π6 νψογά8. οὗ ἴῃς βθηίθῃσθ ἸΠΔῪ σοίδίη 
1861} υϑ08} 5686, ΒΟΓ Ὑ}} {1Π6γ Ὀ6 ΔΠΥῪ σΟὨ ΓΑΓΙΘΕΥ, 
εὐβεῦ ἴη (ἢ σοῃίοχί οΓ [ἢ6 ρ6Γ8}16] ραββαρα οἵ Μαΐ- 
{πονν. : 

40. ἢ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶπεν. ὅδε {π6 ποία θη Μαΐῇ. 
23, 44. Βγ ἐδε ιυἱδάοπι οΓ᾽ Οοεἶ ἸΔῸ (ὐΟτ ηθηϊδῖοῦ9 
Ὀπαοεβέδῃά (Π6 λόγος, ΟΥ ϑδὸη οἵ σοί, «.6581.5 ΠὲπηΒ6 ΕΓ; 
ἃ ἀϊρηῃηρα (ἀη4, ᾿βάθοὰ, Οτ θη 81) πηοάθ οὗὁἨ Ἔχργϑϑβ- 
δίηρσ, 17] δῶν: 84 δΒο 1ἢ [ἢ ρᾶγβ] 6] ρᾶββαρε οὗ Μει. 
16 ψ6 μανο. ἐγώ. Βαΐ 1 αβϑοι)ὲῖ ἴο (διηθγαγίηβ δηά. 
Κυΐθοοὶ, {Πδΐ καὶ σοφία τοῦ Θεοῦ 18 8 ΡΟΙΡ ἢ ΓΑ518 ΓῸΣ 
(οά, {π6 νῖβα Θοά ; 848 ἐδ βοιϑον οὗ" Οσά 15 υβεοὰ ἔος 
ἐΐδ »οιυονζεἱ Οοαά. 8661 (ον. 1, 80. Αςΐβ 8, 10. 

δ1. τοῦ οἴκου, '. 6. (ἢ6 ϑαποίιη δαποίοσιη. ὅ66 
{86 ποίθ οὔ εἢς ρασδῆεοὶ ρίαςε οὔ Μαδιδβον, ἴο συ ἢ] ς ἢ 
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Ι δἀὰ ἃ βἰγηαγ ρββθαρα οὗ Ατσίοιηϊά. 4, 4: γυνὴ ἔδοξεν 
εἰς τὸν νέων ἡ οἶκον τῆς ᾿Αρτέμιδος τῆς ἘΦεσίας. 866 
ἘΠα158]. οἡ μιγρ. Μεά. 868. 

δᾷ. ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως. ὅ,466 {π6 ποῖα οἵ. 
Μαίι. 28, 185. Τα (ΟΠ γίϑδη ἀοσίγιηθ (οῦϑεογνθ8 
Κιυιϊηοθ}) 18 σοπῃιραγοα ἴο δὴ δαἀϊῆςβ οἹοβθα ὑρ, ἰηδο- 
Πα588:0]]6 : 88 1ἴἢ ΜΉΝ. γ, 18. (η6 61οὐ το Ὀ6 6δῃ- 
͵ογαϑά τὴ (6 Μεββίδῃ δ Κιπράομι 15 σοπιραγρὰ ἴἰο ἃ 
ἔοσίγοββ. 1 δ4α ἃ 8|1{118Γ ραββάρε οὗ Ριηά. Ργιῇῃ. 8, 
1---ὅ. ψἤθγα 6 {{Π|8 σοῃη 6 ῃς68 ἃ ἥηα Οἀδ ίο ΤἸγδη- 
(ἰὴ γ : Φιλοφρὸν ᾿Ασυχία, Δίκας Ὦ μεγιστόπολι Θύ- 
γατερ, βουλᾶν τε καὶ πολεμῶν ἐχόυσα κλαΐδας ὑπερτάτας. 

δὅ8. δεινῶς ἐνέχειν. 8.666 {πΠ6 ποία οἡ Μδικ 6, 19. ἴο 
ν οἢ 1 δι, ἰηδι Ὁγ. Ἰ)οαάιϊάμα 18 416 πλἰβίδ θη, 
ψγ0 γϑηάθιβ, μη προη ἠΐηι, Δῃ ΒΌΡΡΟΒ68 (ἢδί [όσα 
15. 80 δ υβίοη ἴο ἃ ἄορ; δδίθπιηρ [18 ἰθείἢ ἰπίο ἢ 8 
ῬΓΘΥ. 1δῃὶ ἱπο] δά ἴο (1ηκ, (Παὶ ἐνέχειν ἢ88 ἢ6ΓΘ 
Β' ΠΊΡΙΥ (86 56η86, ἔο λαυε ἵπ, θεν ἴη, οδέοτν ; απὰ (μδὶ 
{Π6Γ6 8 δὴ 6ἰ}}ρ818 οἵ χόλον, ὮΙ Οἢ 15 ΒΡ ΡΠ 164 τη Ηδ- 
γοάοί. 6, 119. ἐνεῖχε σχότεινον χόλον" Δηὰ 1, 118. κρύπ- 
των τόν οἱ ἐνείχειν χόλον δα 8, 47. ἅτε σφι ἐνέχοντες 
αἰεὶ χόλον. 1 οσουγα ψιοὰΐ (η6 χόλον ἴῃ Οφη. 40, 
28, Τῇ 8β6η86 ὑπουθίογο 18, ἔγκοτον ἔχειν τίνι, 0 ποι- 
τισὶ ἀηθεν απο δρὶί6 αφσαὶϊπδὲ, ἕο δὰ ἤ εν γοδοηξπιοηΐ, 
αφαϊησέ σὴν ρεγδοΉ. 

ὅ8. ἀποστοματίξειν αὐτὸν. ΤΠ6 ψοτὰ ἀποστοματί-. 
ϑειν ἰ8. ἃ τἰνοϊογιςδὶ ἴθγ θογγονθα ἔγοη {6 δοοο]8, 
ΔΠα 8βἰρη ῆρθβ, ἴο γορϑδῖ μιοηιον ξθν, Ὀτὶηρ ον γα Δ ἢΥ 
{]ηρ᾽ [ΤῸΠῚ ΠΙΘΠΊΟΓΣΥ, ΟΥ 62 ἐδπιροῦθ. ὅδε Τιτηθὶ [μδχ. 
ΡΙαξ. δηὰ δβϑρθοῖα! ν διυ!άδ5 ἀηὰ Ηφδγο,. ὅδ0 λέγειν 
ἀπὸ στόματος, ἀῃ ἀποστοματίξειν, οἵ ψ |Ὠϊοΐ ΠΌΙΊΘΓΟΙΙΒ 
ΘΧΘΙΏΡΙ68 δα ρίνθη Ὦγ γρίβίθιῃ. δοιηθίη68, ἢ ον-. 
ΘΥΘΓ, 10 18 ιιϑρα ἴῃ 8ῃ δοῖίϊνθ, ΟΥΓ ἰγϑηϑιί να, 8686, ἔο, 
πιαΐε αἣψ ὁπ δρεαῖ πιεπιογ δον; οὗὨἨ ἁ νὨϊοΪ ἜΧΔΠῚρ]68 
8Γ6 ρῥγοἀλυςρα ἔγοιῃ Ἀ]αΐο, 416. ο. ὅς 217. κ. ἜΠΙ5 [5 
ΓΔ [Π6 86η86 οὗ [π6 ψοτγὰ ἴῃ {π6 ῥτθβθηϊ ρβββαρθ. 

ΟΎΒΕ ΒΡ δι156685 Θϑβϑαγθὰ ἴο ἀγὰν ἔγογ «6588 ὄὀχίθῃρο- 
ΓδΏΘοΟι 5 οἰιιβίοηβ, πὰ οδυδα ᾿ϊπὶ ἀποστοματίβειν, ἰὴ 
ογάθυ {μὲ 16 γ πσῃξς σας ᾧὑρ ἴτοιῃ ἢ 18 πιουτῃ 
δοι)Θ Πρ Π451}} 7 δη ᾿ποοηβίἀογαῖοὶν υἰαγρά, ἔγοιῃ. 
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ΜΈΙΟΝ ἔΠ6γ πη ρς 6]1ςῖ τηδίζον ἔογ ΡῈ ]ς δηὰ ἐογιηδὶ 
ΒΟΘΌΒΔΙΟΗ ; 88 18 Ψ6}} Ἔχργθββϑα ἰῇ {6 6ΓΠΩ8 ἐνεδρεύ- 
ὄντες Δη4 θηρεῦσαι. διιηγ το ψὨϊοἶ ἃΓ6 (ἢ 6 ρα588 68 
Ργοάῃςοα ὃγ ΝΥ εἰβϑίθίῃ ίτοπι Ρίαίο Ευίῃγά, Κάγω ἔγ- 
νῶν αὐτὸν, ὅτι μοι χαλεκαίνοι διαστέλλοντι τὰ λεγόμενα, 
βουλόμενος με θηρεῦσαι. Τ6 ψογὰ ἀποστοματίδειν 15 
{Π18 ἜΧΟΘ ΘΙ ΙΘηἐν εχρίδιηθάὰ ὈΥ ΕΠ γτ 08 : τὸ ἀπαι- 
τεῖν αὐτοσ χεδίους καὶ ἀνετισκέπτους ἀποκρίσεις ἐρωτημά- 
τῶν δολερών. 

ΓΗ͂ΑΡ. ΧΙ]. 

ΨΕΒΒΕῚ. ὅθ [π6 ἢοΐϊδ οὔ Μαίιῃ. 10, 26. β6αη. 
- Ω, οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστὶν, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσε- 
ται. ιηοἰβίθιη σοιραῖοθ8 ΖΕ βοῦν]. Ργοιῃ. Νιηςί. 618. 
ἄλλου λόγου μέμνησθε' τόνδε δ᾽ οὐδαμκῦς καιρὸς γεγωνεῖν, 
ἀλλὰ συγκαλυπτέος" ἃηὰ ΟἹ ΨνΟΙΒ6 8. 6 σΟΙΡΑΓΕΒ 
2 Κίηρ, 6, 12. ; 
. 8. ἀνθ' ὧν. ὅ466 {ῃ6 ποία οἡ [|Κ6 1. 20. 

8. πρὸς τὸ οὖς. ὅδὅ66 [Π6 ποίδ οὔ {86 ρᾶγβ οὶ ρ88- 
βᾶ96 οὗ Μείίπαν, ἴὸ ψῃϊοῇ 1 δαα ΕγΙρΡ. 89. λέγουσα 
πρὸς τὸ οἧς. Πίορ. [,λοτί. 9. 96. ἔχειν τίνα εἰπεῖν αὐτῷ 
πρὸς τὸ οἷς. ΤὭρορ,. δϑηΐϊ. 889. οὐκ Σαβαύαολε το; μ᾽ ἐν 
λίην κήρυκος ἀν᾽ οὖς ἔχε μακρα βοώντος. δορῇ. ΕἸ. 1440. 
δ᾽ ὠτὸς παύυρω------ἐννέπειν. ὅ66 ψ4ΙοΚ. ομὐ Επερ. 
Ῥω. 966. ᾿ β ἌΝ 

4. λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς. φιλοῖς μου. ὙΥ̓ εἰϑέθ! ἢ σΟΠΊΡΆΓΘΒ 
αὐδίεη. 33. ὅθεν ὡς ἴστε, πρὸς γὰρ ὑμάς ἐρῶ τοὺς ἑταίρους, 
οἷς μάλιστα γράφεται ταῦτα. ὅ66 Α(δοη. ρΡ. 608. 
. ὃς Φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι--------γέενναν. γοῖ- 
Βι61η οἰἴε8 δεηδοὰ ἴῃ ϑδᾶρ. θοῇ σϑάδγε 1η]υγίδιῃ 9, 
τηδχιηιπ 14, υἱἱτὰ ᾳυοα ΠῚΠ1] Ὠαρθοπς δεν 85:Πη] 
Ποτηηὶ, φυοα τηϊηθηίυγ. . 866 {π6 ποίθ οἡ Μαίιῃ. 
10, 28---82, δΔηὰ οῃ .10---1. δῃα α8ὸ οῇ Μαίιῇῃ. 12, 
δῷ. Τα ψογὰάβ ἀγθ, ἤόύγανοῖ, βϑυρροβοά ὃγ Κυϊηοεὶ 
ἴα ἤᾶνα Ὀδδθη υἱἱετοα ὈΥ ΟἸ γιϑῖ Οἢ 80η16 Οἵ" οςσδ- 
βίοῃ. ἐ ΠΡ τ οαῆθς απ 

6. οὐχὶ πέντε στρουθία πωλεῖται---Θεοῦ. Ὑ οἰβίείη 
Τοΐογϑ ἴίο 15. 40, 1δ. Γ Ἂ ͵ , ᾿ 

11. τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας. ΘΟΒΙΘΌΒΠΟΙ δηά 
νΟΙ,. 11. 2 Β 
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ἵν οἰδίοίπ ργοάυοφ πλὴν Ἔχ 685 οὗ (Π686 ἵψο τψογάς5 
τἰϑϑά σοπ]οίηε νυ; (ὁ ψῆϊοῦ 1 δά Ομηοβαπά, Ρῥ. 104. 
ψὮργο Π6 ἀϊδιϊηρυ βηοβ θεϊννοεη (Π6 ἐδουσίαι 8ηα (ἢ 6 
ἡγεμονίαν τῶν ἰδιώτων τοῖς ἀνδραγαθήσασιν αἱ ἥττους 
ἐξουσίαν" τῶν δὲ ἡγεμόνων τοῖς ἀριστεύσασιν αἱ μεί 
ἡγεμονίαι. ἴῃ {18 56η56 ἀρχὴ 18 αἰπιοεῖ 8] ΔΥΒ υδεοά 
ἴὴ τΠ6 ρίυγα!. Τῆι. Τπιιογά, δ, 27, δι 48. Ευγ. 
ῬὨρρη. 080. ὃὲ 1680. Επτ. ἰοη. 1111, Ηδ]. 1516. 1 
18, ον ΘΟ, υϑρ6ἀ ἴῃ (ἢ δἰῃρΌαγ ἴῃ ΤἬθορ. 194]. 
δηά ΔΡ4η. Οταῖ. 869. α. ἄγγελλει πρὸς τὴν ἄρχην. 
ΊΤΠ686 ἱνοὸ ψογάβ, ἄρχων δῃα ἐξουσίαι, ΒΙρὨΥ τον δ 
δΔηᾶ πιαρὶδέταέεθ. ΓΤ Ὦ 5 οιη. 1. ΒΟ ἢ] ΘΌΒΏΘΓ ἀμβέπρδο 
{πὲ ρμοέεδέας 8. 80 υϑ64 ΒΥ Φυνθησιιβ, διιοϊοηίαβ, δηά 
Αὐαπγίδηι9. 1 δαάά, {παΐ βο ἢ [{α]ίαῃ ροάοδέα 5ἸρσΏ]- 
ἢσβ α κιααὶεέγαΐο. 

18. εἶπε τῷ ἀδελφῷ μους Τὶ 8 ὨγόΡα}}6 {δδὶ ἐδ9 
δεονκ 6 Γ6 δοουϑίοιμηθα, ἴῃ ΟΥάοΓ ἴα ἀνοὶὰ ἐπθ ἀοἰαγ 
οἵ Ἰυα1ς]α] ργοόςαβ865, [0 ἰακα σοϑγίδ! ἢ ρθγβοηΒ οὗ δο- 
Κηον]εάροά ν͵βάομῃ δηά ἰηϊορ ΓΙ Υ 88 Γοέδγοϑϑ, ΟΣ 8Γ- 
ὈἱτΓΑίογβ, 8ηαἋ ψ͵ὸὸ ΠΙΔΥῪ ΒΌρΡΟΞΒΘ [παΐ ἀὐσοϊμίοθ το Ὁ 
δριάςα Ὀν (ἢ6 ἀφοϊδιοῃβ οἵ {ποῦ ηναϑέογ δ. “ ΤΏ] 
Δρρα] δῦ (οὔξεγνοβ [λοάάτιἀρ6) ρτορδθ]ν ἐπουρῆε, 
ἐμεῖ, 88 (ῃ86 Ῥὲεφειαλϊ, ἢ6 πουϊά δεῖ ἴῃ τἢ6 οἰδγδοῖοσ οὗ 
8 Ῥνΐησθ, Ὧο νου ἀφθοῖάα σοῃίγονθγβὶ 68 γοϑίδ(ηρ τὸ 
ῬΙΟΡοσγίυ." 

14. τίς με κατέστησε δικαστὴν ἢ μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς; 
Ψεδβὺ5 Ῥ]ΑἸΗἾΥ 8} 0468 (α Εχοΐ. 4, 1Φ. Ηδ ἀοεβ ηοὶ 
σἤυδα ἴο Ὦδνα [Π6 β8π|6 δοῃίθῃου οδδί δὲ ἢίωι ψ ποσὶ 
16 Ρδγνεσβα [8γ26}1{9 π86ἀ ραβδί Μοβοβ. ( γὶβὲ ἰδ 
εοηξθηξ [ἰοὸ σίνε φενοεαξ ργθοθρίβ, ΨΠΙΟΝ ΤΥ Ὀ6 86- 
οσοιμηοάαείθα ἰο δῇαιτε οὗ ονοῦυ Κὶπὰ. (ατοῖ.) Τῆθ 
αἰδειηςτίοῦθ Ὀοΐνθθη δικαστὴς δῃ μεριστὴς 18 δα 
βἰαϊθα Ὀν τοί: ““ Δικαστγὴς 58618 Θαιναϊοηξ ἰὸ 
διαιτὴς Ἐ, αγὐδέέκαΐξον, ΟΥ γεξογδε; μεριστὴς ἠδῃοῖος ἃ 
ἀϊνιάθν οὗἩ δὴ ἱῃῃογίδηοα μιηοὴρ με ποῖγβ." ΤῊΘ 
Τοδάογ τῶν Ὀγοβίδο! νυ ὁοῆδυῖ 16 ηοΐο8 οὗ Οτοίϊι, 
16. (ἰεγς, δηὰ ὙΥΒΡΥ,, οὐ {818 ραββαρθ, οἵ [δ6 

Ξ ΤΙ ἰβ σοπῆττηοα ὈὉγ Αρρίδῃ, 1, 64, 96, μήτε ἡγεῖσθαι Ῥωμαίοις 
δικαστὴν ἣ διαιτήν, ὦ ᾿ ἀὐμμδω ἡ ΟΣ 
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ΔΓ ἀρειηθηὲ οὗ ἴῃ θπὶ ἴῃ Ε]βογ. Ὑῇ οἰϑίοϊῃ εἰἴο9 Ῥο]» 
Ἰοχ, 8, 51 μὲ φ, 10, ΠΝ 1π|}Π14η. 7,1. δδηδος 

.88. ΕὙΓΒΥΠ5 ὈΓΟΡΟΙ͂Υ ρΔΓΔΡΉΓΑΒ6Β: Οὐ 
μάτων μεριστὴς, ἀλλὰ βμα λείας αηβανίοῦ οὐ ρδτηὶ μὴν 
λυῦα. 
 1ὅ. ΑΝἾΟΓ εϑὺ9 Παὰ ἀφο! πὰ {πὸ δηίγοδίξθβ οὗ ἃ 
τΏΔη Ψῆσ ᾿δ6 Πηρ]ογεα ἢ᾽5 αἱά ἰο οὐίδίῃ δαί, ἢ δ 
ἤγτηθᾶ, νγὰϑ8 ἘΠΙΌΒΕΙΥ τ] 614 ἔτοπι πη, οὐγ Ἰμοτά 
ἘΔ Κ65 Οσσδδίοη ἰο ψΑΓΠ 15 ὨΟΆΓΟΙΒ (Δπιορ ΨΏΟΙΝ 
τηὶρσῆν Ῥοβϑίθ]Υγ θ6 {Π6 Ὀγοίποῦ ἴῃ 4 68.10Π) ἀρϑϊηδὲ 
Δναῦὶοο δπα ψ τ ἀΪγ- τη] δ η 688; δηἃ Θχοῖίθθ ἔθ πὶ 
ἴο {πα ἀοϑίγα οὗ ἀϊνιηθ δε πιθηΐϑ 8π6 ΘΑ ΘΏΪΥ [8- 
ον. ΤΠ (1 τορϑδι) ννᾶϑ5 ῬΡγοῦ ΒΥ 5816. ἴῃ (Π6 μὐδι 

᾿ἦἄθηοα οὗ δοέδ. Ἐογὶ αι εν Αϑ86ηϊ ἴο (ἢ6 ΘχοΘ] 6 ηξ 
ΓαΠΊΔΓΚ οὗ ἡ εἰβέοθίη, ([Ὸγ σῆς ἢ6 ψ88 Ἰπάθίοα ἴἰο 
ΜΘηοσπ 5 ἀπά 1,. Βγρ.) (π8ὲ 1Π6 σοηπϑοζίοη ἈΘΓΘ 1Π- 
ἀϊςαῖθϑ {ἢ 6 ἔγι!6 οδιι56 οὗ {Π6 σοηϊοηίίοη όίψθοη ἘΠ6 
Ὀγοίδογβ ἰο ἢανθ θθθὴ {6 ἀδϑίσθ ἢ ]οΐ ΘαΌ Δ ΠΥ δη- 
τηαϊοα δοέλ, οὗ οδίαϊπίηρ (Π6 ργοδίθσ ρογζϊίοῃ. ,,6 
Ἰθδύη ἴγοτη ϑδποοδ Π δε]. 10, 8. τπδὲ 11 νγ85 [86 ἰατν, 1π 
8 Ππ|ο, ἴογ {Π6 δἰ δσ Ὀγοίδοσ ίο ἀϊνίἀθ6 [6 ᾿ἱπἢὀτι- 
ἅπερ, δηα {Π6 γοΌΠΡΟΓ ἴο (ἀΚ6 ἢ 5 ἐδοῖςο οὗ ἐἰΠ|6 βοῦ- 
εἰοῆβ. Οτη [8 ροϊδπὲέ οὗ {πὲ εἶν!} αν, Οτοίϊιβ ἤ885 8 
Ἰοηρ ἀπά ᾿ηϑέγυςεινε δηηοξδίξοη, ὁ ὙΠ Οἢ ἢ οδῃ ΟΠΙΥ͂ 
γΟῈΡ ΤῊΥ τεαάοσ. 7} ε β5υδ)εοί οὗ [π6 ΓΟ] ον ρ Ῥᾶγᾶ- 
5]6 18 ποΐ 830 τηυσὴ ἀνυαγῖσο, ἃ9 ΔΦιεοϑεῖυε ἔραϑὲ τῷ 
ψοα ἢ, ψΠὶοἢ 8, Ππονγονόσ, οἴοβου σοπηροϊοὰ ψ ἘΝ 
[ἢ οἶδιου. 

16. Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε. ειδβίοιη ΠΟΙ ΓΟθ 
Ἡο)ϊοάοτ. δ, ». 286. ὅρα δὲ οὖν, φυλάττου, καὶ λογίδου, 
τί ἂν ποιῆς. ἴδ ἔοτεε οὗ τζα ἌἘἐχργεβϑίου 8 (ἢ 66- 
Ρου ΒΥ ̓ Πυδιγαιε ἢγ Βοάδάπ ἄρα: ““ 5ες ἴὸ 1ἴ, δῃά 
ἢ ὙΌΣ τα δὲ ἔᾶγα θ6 οη γος συαγσὰ ἀρδι δὲ." 
: 1δ. φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς π. δὲπιοῖη Οὔβεῖν δ, 
ἰῆαι {Π19 σου γα ἢ οσουτα ἣν Ἐπ ϑερῖ. ἀπὰ ΤῈ 
Χεηορῆ. εἰϊοὰ Ὀγ ϑέορβεοπϑ ἴξ Βὲβ ἜΜμιεϑ. ἘΠ86 ρ88- 
ϑᾶσα ἰο ψΒΐονι ἢ6 αἰ 68. ἰσ βῬυορ  Υ Χ οη. Ονυτσ. 2, 8, 
5. δὲθ ϑίγαςῃ. 19, 9. δῃὰ 1 Κίηρβ 91. [5 Ὑπαογά. 
ἢ, θά, 4. γα ἤπά {Π6 βοπιενῃδὶ υῃσοτατηοῦ σοῃδίγαστ,. 

ἰἴἰοῃ, φυλάσσεσθε. πρὸς τὸ δοκεῖν, κυετὰ οιαϊποῖ. " ἤλε- 
282 
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ὀνεξία 5ἰσηϊβεβ γαραοϊέν, Ἔχοοϑβῖνα ἀαβίγα οὐ ψΘΆ ἢ, 
αἰ δασγα ξαπιο5. “ΓὨ5 Θδχῃογίαϊοη 685 ἃ τηοϑῖ 
δι ΓΙ Κίηρσ 5 πη] τὶ γ ἰο {Π6 ὉΠ] ον ίηρ οπ6, γεοογάδα ἐπ 
1άθδη. Οταῖ. ἀκούσαντας παρὰ τοῦ Πυθίου, φυλάττεσθαι 
τὴν φιλοχρήματον αἷς ὄλεθρον ἔχουσαν, “Ὦετα ΜοτΓΕΙ]} 
ΜΟΌΪα ἐεδὰ φιλοχρηματίαν. 1 8᾽ο}]4, ἢονανοσ, ρΡγα- 
ἔδυ. τὸ φιλοχρήματον, σΔΠ ΠΟΙ] ης; ἔχουσαν, ΜὮΙΟἢ ΒΘ ΘΠ}5 
ἴο αν δείϑθη ἔϊοπὶ ἃ 'ο88. ΤῊΙ8 υβς οὗ τὸ φιλοχρή- 
ματον ἴοτ φιλοχρηματία 18 [γραποηΐ ἴῃ [Π6 Ὀαδβῖ ψγῖογβ; 
ΟΧ. ζει. Ηφγοά!ϊδη. 1, 6, 2ὅ. 8, 8, 14. 

15. οὐκ ἐν τώ περισσεύειν τινὶ ἡ ϑωὴ αὐτοῦ ἐστιν. Οπ 
{118 ρᾶβϑαρθ Μαϊάοῃαιὶ 88 νν8]} οὔβεγνεά, τπᾶὶ {μ6 
«ὐογ 8 ἃτὸ τήογα αἰ βίοις (πδὴ {Π6 δοη86. Το {ἢ 15 
(απ ρΌ6}} αβϑϑηΐβ, δηαὰ οὔϑβογνϑβ, (Πδὲ 8}} παν πη ἐὴρ ϑὲν 
ΔΓ ἀρτοθά δϑουΐ τ[ῃ6 πιραηΐπρ, Ὠονγανοῦ τσ ἴΠΘῪ 
ἸὯΔΥ αἰδν δρουΐ {Π6 οοπσέγνοίίοα. ᾿Αἴτεσ σοπιρ δἰ η- 
ἴηρ; οὐ τπ6 ορϑουγγ οὔτ Ε.. Τὶ, Πα οὔἶδθγβ [6 [Ό]1ονν- 
ἴῃς; νογβίοῃ : “" [ἡ ψῇηῃδίθνον ΔΘ ησο ἃ ΠΊΔἢ ΠΊΔΥ Ὀ6, 
.,18 16 ἀδρθηάοθιῃ ποῖ οἢ [18 ροββθββί οῃβϑ." γδγίουβ 
τη 065 οὗ ᾿ηἰογργοίδιου ἤᾶνα Ὀθο πη ῥτοροβοα, νὨὮϊοΪι 
ΤΏΔΥ ὕ6 866η ἀσίδι]θα ἴῃ Ροΐο, οὶ, Κοβοίιοσ, δηὰ 
Κυϊηοε] : 4}} οὗ νψ] οὶ ἅτ ὈὉγῚ Κυϊηοοὶ 1050} }7. ῥγο- 
πουησοά ρεοιρίοχοα δηά ἰαγείοίοιιεα. 45 ἴο Ὁ γ. 
Οδιρθ 6118 νϑγϑίοῃ, 1 18 ἴδγ ἐθδ5 ρεγβρίοιισυβ ἤδη 
ΟἿΓ ΠΟΠΊΠΠΟΏ ΟΠΘ, 8Δη4 86618 ἴο ᾿ΠΊΡΙΥ ΤΠ ΓΟΪΎ {πὶ 
Ἰοησον 18 ποῖ ῥγοαιοθα Ὀγ ψϑα ἢ ; δηα 1η {15 
ΑΥ (6 ᾿ΡΑ888ρ6 Μ8 ἴἄΚϑῆ ΟΥ̓́, ΤΏΔΩΥ δησίθηΐ (οι- 
τηθηϊδίοτβ. ὅ0 ΕΓ ΠΥ ΓΆ1Ι8 ΘΧΡ 818 : διότι οὐκ ἐκ ταύ- 
τὴς προστίθεται μέτρον ϑωῆς" Δ Ὀτγοσοοαβ ἴο Οὔβοσνθ, 
(πάξ τ1π6 Ράγδθ ]6 ἱποιϊςαίοβ ὅτι ἡ πλεονεξία μερίμνας 
μὲν καὶ λύπας προξενεῖ" ϑωὴν δὲ προσθεῖναι οὐ δυναται. 
Τῆυ8β ΤὨΘορἤν]αοί 847. 6. ἴῃ ἃ ΝΘΥῪ οἰοαυρηΐ ρ88- 
8868 : οὐ γὰρ δὴ ὃ ἔχων πολλὰ, ἤδε ποῦ καὶ ἐς μακρὸν ϑή- 
φεται" ἐπείδη γὰρ οἱ Φιλόπλουτοι δόκουσιν ὡς Φιλόϑωοι 
τεριέπειν τὸν πλοῦτον, καὶ ὡς ἐπὶ μακρὸν μελλόντες βιώσ- 
εσθαι, πανταχόθεν συνάγειν. φησίν. ΟἿ [18 ορὶἰπίοῃ, 
ἴοο, 566Π18 ἴο ἢανα ὑὕδθῇ γγ οἰβϑίθιῃ, βίησοθ ἢ οἱἵΐθ8, ἰῃ 
ΠΠυϑἰταιϊίοη οὗἉὨ [ἢ6 Βθηςπηθηΐ, Μδ4Πη!}}. 4, 89. Εἰ ποαὺθ 

. Ἐ 566 [Π6 ΘΧΟΘ θη ποίο οἵ ΒΥ οὐ εἶ 8 ρϑεβασΦ. 
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Ῥὰιροτίαβ Ὀγονίογθβ οχοῖρὶς ἃπηο5, Νδο ΒΌΠΕἸΠΊΤΩΘΉ818 
ΟρΡΙθυ8  νϑη8}14 αΐΔ. Ηον. Ερ. 1, 2, 47. Ψψυνθοηδὶ. 
δεῖ. 14,166. Μοηδηά. δρ. δου. Απίδοὶ. τας. 9, 
ὅ0, 21. Δηά 47, 1. Βυΐ {Π}8 8686 18 πο ΠῚ ἴῃ 1086} 
ΒΌ ΠΟΙ ΠΕν πηροτίδηϊ, ἴο 6 ἐπουρὶι 1η6 ἔτι! 6 ὉΠ6 ; 
ΠΟΓ 1Β ἴἴ δι} 0]6 ἴο (Π6 βοορβα οὗ 6 ρᾶγαθὶθ. Τῇδ 
ἔγιιθ ᾿πιογργοϊδίοη οὔ [πΠ6 ννογὰβ ἰἢ αἰ! θβίϊ ἢ 566 1Ὼ8 ἴο 
[η6 ἴο ἀεροηᾶὰ ὑὕροη {Π6 τὶρῇς υπάἀογϑιδηαίηρ οὗὨ {{|6 
ὑγογα ϑωὴ, ψὨϊσἢ ἤογα βρη 65  οἰϊοὶϊέψ. 866 ἡμπηλ6- 
ΤΟΙ 5 Θχδιηρίαβ οὗἉ {818 1ὴ δῇ]. 1,6 χ. δοηῖα (οιῃπηθη- 
ἰΔίοτβ ἴανα ᾿ηἀθεά ρογοοῖνρα {Π|8, δηα τῃυ8 ἀσίαι 
1Π6 6θη86 οὐ {π6 νϑῦβα: ““ ΤἼΘ Παρρίηθ88 οδίαιπηοα 
ὃν τίσἢθ8 ἀοθϑ ποῖ σοῃβίβί βο εἰ Υ ἰῃὰ {ἢ6 φροεξβοββϑίοῃ 
οὗ τυσςῇ ψ ρα τ, δυῦ ἴῃ 118. 186: 8 “βαῃ{ηθδηΐ 
τῆ νσῆ, ἤοννονοσ ἴγσιθ 1 1561 Ἐ οαηηοί 6 οἰοιϊοἐ 
ἔτοιῃ (ἢ6 ψογάβ, δηά 18 ποῖ βυϊδθὶο ἴο 1ῃ6 ΡδΥΔΡΪ6. 
Ι δηςίγ ον ἀϑϑθηΐ ἴο δοῃ]δυβποῦ πὰ Κυΐηοοὶ, [Πδὲ 1Π6 
5656 18 51ΠΊΡ]Υ 115: ““ ΕῸΓ ΨΏΘη ἃ τηδῃ ΔΌΟΙΠΑΒ ἰη 
ψΘα ἢ, γοῖ 18 ὨΔΡΡΙΏ688 ἀοαβ ὈΥ ὨΟ τη68ῃ8 ἀδροπά 
ΟἹ [18 τίσῃθβ. ὙΠΟΙΘ 18 ΠΟ π66α οὗ δριιπάδησε οὗ 
ΘΔ] ἢ [ἢ οὐἄογ ἰο 6 ἔγυϊν ΠάρΡΡγΥ." ““ ΤῊΙΒ Ἰηἴογ- 
Ῥτοίδιιοη (οῦβογνοθ Κιϊΐηοθ}) {ἢ6 ἐο] ον ρᾶγδΌΪ6 
ηοΐ ΟἿΪΥ γοαυΐγοϑ, θυῖ ἀθηιαη 5." Τῆι Οὐ σοπηοη 
νογβίση Ψ1}} δι ΕΠ ΙΘΠΕΠῪ ἜΧΡγΘΑΚ [ἢ 86η86, 1 6 ΟἾΪΥ 
ἴα Κα ἐΐ6, τηρίδρ ογσα! ]ν, ἔογ λωρρίη668. Ὑ᾽ 

“«ΤΏως Ἐπτῖρ. ϑυρρὶ. 865. οὐ γὰρ ἐν γαστρὸς βορᾷ Τὸ χρηστὸν 
εἶναι, μέτρια δ᾽ ἐξήρκειν. 80 Θβροοία!}]γ Ηονγ. (αγη. 4, 9. Νοη ροβϑὶ- 
ἀθηΐοθαι τυἱία νοοᾶνετῖβ ΒδοῖδΣ Ὀσϑίυτῃ : γοοιῖϊὰβ οσσυραὲ Νοιηθη 
θθαι φυὶ Ποογιπὶ Μυπογῖθιυβ βαρ πίοσ υἱὶ ο4]] εἴ. 

Ἰ 80 Ατίβιοι!θ, ἴῃ ἢἷ8 Εἰ ο5, }. 10, σᾶ}. 8. 18 ἴ)8 ἰΓαπβί διοα 
γΥ Με. ΒΌΪΚΙΟΥ : “105 ποῖ ἴο 06 {πουρῆϊ (βάγ8 {πὶ ῥγοίουπά. 
ῬμΠοβορθεν) ἰῃδὲ ἃ στοᾶϊ δρυπάδηςε οὗ ουϊναγά ρσοοάπ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ 
ἴο Βδρρίηρββ, ὉΓ ΠΟ τΏδῃ οδῃ δνορ πίηϊς, τη. 8 ΟσὨΠρΡΘΊΘΠΟΥ Γὸν 
4υΐγρϑ Βῃρεγῆυϊν, Αηά 1ἴ 16 Ἵυϊάθηϊ, (πὶ ἃ τδη, ψιπουΐ Ὀοϊηρσ 
Ἰογὰ οὗ βθὰ δηὰ ἰδῃᾶ, τωδὺ δοῖ [6 Βοπουγδῦ]θ δηᾶ ὑνογίῃν ρατὶ ἰῃ 
18 ς δηά (Βαὶ τποεα ἰη πῃηοάδσγαϊθ εἰγεοιπιδίδησοϑ ἢδνα ἰΐ ἴῃ τΠαὶν 
Ῥονοῦ ἴο γασυϊαῖθ ἐπδῖνγ τοϑῆποσε δοσογάϊῃρ το ἐπα ῥυίποὶρ 68, οἵ. 
ψίγίυθ : δηᾶ νν 866, ἴῃ ἴδοῖ, [Πδἴ τηθη ἴῃ ῥτγίναϊθ δίβιουδ δγα ΠΟ 
1686 αι ἐθπιϊνα [0 πιοταὶ ρεορτί εν (δὴ [Π 066 ἴῃ δι ΟΥΥ ; ΠδΥ, (παῖ 
ἘΠΟΥ δῖ ΠΟΘ 80. ΝΟΥ͂, 84γ8 Π6, {Π|8 15 Θηουσῃ. Εον [Π6 ΠΔΡΡΥ͂ 
"ἴδ, δοοογήϊπηρ τό [ΠπῸ δββοεμδεδὶ ἰάθα δηὰ Ὠοιίοη οὗ ἰΐ, 'δ τη 18. οὗ 
ὁη6 δοΘὨρ ὕροη [86 ῥτὶποὶρ! 68 δηὰ τηδχὶπηβ οὗἉ Υἱγίι6. 
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16, ἀνθρώτου τινὸς πλουσίου. ΒΥ πλουσίφς 18 ΘΓ ἴο 
Βα ὑπάοτγβίοοα 8 τἰοἢ πιᾶη, νν 80 ῃ]84068 8. 8016 σϑὶὶ- 
8ῆς6 οὐ 8 ψ ΘΑ ἢ, ΠΟ 15 τῆυ}8 δρϑιγδοίςα ἔγοιῃ (6 
εἰυιὰγ οὗ νιτίι6, δηἃ ὙΠῸ δῦιι8365 ἢ 18 ΘΔ (ἢ ἴο (ἢ 6 

΄“' 

ὉΓΡΟΒ6Β οὗ ᾿Ἰυχυτυ. (Καΐη.) εὐφορεῖν 18 ἀΧρ]διηφα Ογ 
κε τα καλῶς ἩΡΘῊὶ Τῆς νὐπι βοιῃθύ δαί ΓΆΓΘ ; 

θυ ἃ οσσιΓ8 ἰη 908, Β, 1, 2, 438. Τα ἀογίναίνοϑ 
εὔφορος Δη6 εὐφορία ἃτὸ (ἌΓ ποῖα ἔγοαᾳυθηΐ, δῃὲ 
ΘΧΘΙΉ0Ϊ68 8Γ6 ρῥγοσιιοςϑά ο Κγρκο, Υ͂ξἰβἰεἴη, βηὰ 
Οτγϑυβοι, ἰη ἢἷ8 ῬΠοδρα. Τῇ που χώρα [88 Π6ΓΘ ({|8 
56 η86 ΜὨΪΟἢ ψ6 Πηα δβοϊηρα το 1 ᾿ῇ Ηδφεγυοδίυρ, 
ΠΒΙΉΟΙΪΥ, ἄγρος, ἱ. 6. γι, Α 5ϊσηϊῆοδίοη ἰτραιθηΐ [Π 
6 δορί. δηὰ ποῖ πηκηονη ἴο (6 (]αβδῖς αὶ τυ [6 Γ8. 
δ66 Κγρῖίκ. 

17. τί ποιήσω  Ὑ οἰϑίοίη σοιηρδαγθ8 Ατιβίορῃ. 6 βρ. 
818. τί ποίησω; τηροῦμ ὑπὸ τώνδ᾽" Δῃ 'Γογοηϊ. Εὶ- 
ἢυςἢ, ὅ, 4,9. ὅς οβίῃο ἢβο 1418, αιδπὶ νἰάρο ἢ 
ἰρβα 68ιὲ. Ηδτεβ, ηαὐυὰ ροίΐαπι ἡ ““Ηδ νου]ά εοὐδὰ 
{: ἘΔΙδγΙ05,) ἴο ἰῃοϊαἀθ 1ἢ ἢΪ8. θΆΓΏΒ 811 ἢϊο 
ταϊΐα, Ὀμΐ. ὁδηποῖ, οἡ δορουηΐ οὔ [ἢ6 δριιηάδησο οὗ 
(θὰ ; ἰῃθγοίοσγα ἢ6 ἰ8δ ογπηθηϊθαὰ γι ἢ φῶτα δηά 
δΔηχίοίγ, 89 1Γ 6 ΨΕΓΘ ν ΎῪ Ροοζ, που, 1η ἔδςϊ, ἢθ 
15 ΘΧΟΘΘΟΙΠΡΙΥ γἰςΐ : ἴον (6 ΓΙΘἢ δη οἴχδῃ ἔδοϊα (ἢ8 
Ρἰαςοὴ οὐὗἨ Ψαμί, 88 ψ 61} 88 (ἢ6 ροογ πιδη." (Ἐπ γι.) 

7015 19. Οὔβογνα. {16 ψογὰ ῖῷ, 580 οἴρη 
Τοροδίθα; πεν ἐξυϊ8, τὴν ὈᾶΓη8, μῖψ σοοάϑ, γεν 80] : 
ἃ8 ἱΓ 4}} τῆθ86 ῃδά Ὀδθη ἰη 1,18 οὐνη ἀϊεροῦαὶ. ὍΤθαμς, 
ΡῃΠο Φυάειιβ, ΑἸΙαρ. Ρ. πὶ. 65. βᾶγ8 (ῃδιὶ ἰ{ 18 ἰὸς αοά 
δίοῃθ, [0 88Υ τὸ ἐμόν, πιὲηθ. Τὴν ψυχήν σου. Ηδ 4114 69 
ἰο [86 τισῇ πηᾶη᾿8 ΤΟ ΟΧργοϑϑίοη (νϑγ. 10, γῖψ 8ου],) 
8δη4 ἔπτη ἰζ ἀραϊηβί [}1π|, βδγοδφίῖσα! γ. ὙΒου ἴοοί, 
ἐμαὶ ψϊσἢ (ποι σ4||68ὲ ἐλν βοι!], 15 ἀορι:ῃδηάοά οὔ (68 
(ἀπαιτοῦσιν) 85 ἃ {πὶηρ' ποῖ ἐλέπρ οὐὖῦη : δηά ψΒΘΓΘδΒ 
(που βαγοϑὲ “ον πάη ψϑαγϑ, τῆοιι! 5141} ποΐ οὐ] ἶνο ἐλὶς 
ον εἰρἀξ. (Ματκίδηά.) Τῆο ἴογπμογ ρα οὐ (818 
ον τοἰϑεη (ἴον ν οἢ Πα νγᾶδ ἱπάθθίβα ἴο Τβδορμγ!αοι) 
548 πΊοΓα οὗ δον τΏδη (Π6 ΔΈΟΙ Ῥαγί. 

18. τούτο ποίησῳ. δὸ Χεη. (ςοἀ ὃγ Ἴο][:) 
αὕτωσι τοινὺν ἔγω ποιήσῳ. Ἶοτ. Αα. δ, 4. 8ὶς ααϑπι. 
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18. καθελώ μου τὰς ἀποθήκας. ὅὃ0 Ηοξϑος: “ αἰτο!ῖ; 
φοὐ!ἢοδί, πυΐαί φυδάτγεία τοϊυπά:5. (Οτοί) 

.18. συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γεννήματά μοῦ. Γεννήμα 
α89 ἤθτῈ ἃ 86η56 ἔγαεχιδθῃΐ ἴῃ (88 δερί. δηᾶ (6 Η6]-» 
ἰοηϊδέϊίς δηά ἰδίον αγϑοῖς ΨΥ ΟΓΒ ; ΠΔΙΏΘΙΥ ργοάμοε, 
ΣΝ 2 ργουεοέμ5, δ} ν γροῦθα ὈΥ καρποὺς, (τυ 8, 

18, τὰ ἀγαθά μου, δοπαὰ ποῦ, ἴξιυ ρθ8 ἴθ88. δι 
1η τῆς Τδίίϊη, ὄονα ἀδηοίεβ ΒΒ ΔίΟΥΟΙ 15 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ (ῸΚ 
ἰοοὐ δηὰ οἰοιῃ!ηβ, δπαὰ δβρθο δ! Υ {Π6 ἔγα!5 οὗ 188 
φασίῃ, Κ {πὸ Ηθὺ. 5. 80 Χοϑη. συγ. 4, 4, 4. χαΐίρα 
μεστὴ οἱών --- καὶ σίτου, καὶ πάντων ἀγαθῶν. (Κῶ) 
Οτούυ8 ᾿ιἃ8 ἢδγα ἃ νοΙΎ ἰεαγηθὰ ποίβ (8 ψΏ ἢ τἢ6 
[6γπὶ 18 Ρἢ οϑορ ἢ 4 }}Υγ σοηβιάογθα,) οὗ ὙΠ ΟΠ βοῖη8 
αὐδίγασϊς ΔΥῪ Ὀδ 866η ἴῃ ΕἸ βίεγυ. 

19. ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου. 1 δβδοῃί ἰο Κυϊηοεῖ, (μαι Η, 
ϑίδθρῃ. Κζγρίιο, δηὰ οἴδογθ, ἢᾶνο ναϊπέψ Ἰανουγαά ἴθ 
βῇονν ἢον (1ῃ6 ψίης βου βχοιίθ οί ἢϊ8 Βοάγ ὑΡὲ 
Ὧ18 τεϊηά (9 Θδίϊηρ δῃά ἀτηκίης. ΕΓ γ.5, 8πα 
δίησδ 818 {{π|6, [,.. Βειισ. Ἰοὴβ; ᾶρὸ ροϊη!οά οὐ ἰἢδὲ 1 
88 10 ὃὉ6 τοηῃἀοια ἐο πιψδοίξ; ἃ5 ἴὴ Μαίι. 10, 89. 59 
1ἀῦδη. ΟΥ. ρΡ. 4608. Α. (οἱ Ὀγ ὙΥ δοἰβίοϊη :) θαῤῥυνῶ 
ἐμαντὸν, καὶ πρὸς τὴν ἐμαυτοῦ ὴν εἰ ων’ ᾿Αθηναῖος 
εἶαι, Δημοσθένης εἶμι, ἄχε. 1 αὐὰ Δ.) 14, Υ. Η. 1, 82, 
Οπ (6 [ΐυτα ἐρώ, ὅς. τοί 9. [Π15 ρΔΓΑΡΏΓΑΒΘϑ. 
“«ἼΠποη ΜΠ} 1 ΘΉ]ΟΥ ΤΥ δοαιυ !ϑξοη8, Ῥἤση 1 984} 
ἢδνα δηΪαγ θα ΠΥ ὈΔΓΠ9:  δηάα τΘΠΔΓΚΒ, ἰπαὶ (ἢ 6 

᾿ ΤΙΘἢ δη Ὡ]ΡΏϊ ἢανα ἀοῆθ 80 ψιπουὰΐ ψϑιηρ [ῸΣ 
ἐδαέ ροτῖοά ; δι αιοῖο8 (1ἢ6 με} -Κησνη β5θδίθηςσρ, 

. “Ὁ ἴγδβ βδιαῃ οβί τῖνοτα ; νῖνο Ὠοαϊς." 
10. ἀγαθὰ κείμενα" 1. 6. ἀποκείλενα. Υ Εἰδζεῖη οἴἴαξ 

Ηοιῃ. 1]. ἃ. 124. Οὐδὲ τι πω ἴδμεν ξύμηϊα κείμιενά 
πόλλα. ον. δεῖ 1,1, 80. ᾶο τ᾿ϑϑηΐθ ἰδθΌγθ δ 8688 
ἔξετο, 56η68 } ἐῃ οἵα (υἱᾳ τοοθάληϊ, ΑἸμῃῖ,: συ 510] 
δ'ηΐ ςοηκοβία ΕἸ θΑΓΙ8. 
ς 10, εἰς ἔτῃ πόλλα. Βοβδπῆη: οἰἴθ8 δεηῆθοα, θρ, 900. 
ΝΝοβ σΌγρυβ μη ΐγα βογί εἴ πὲ πῃ 08 αίεγηβ ῥφοροῦν: 
Τη18,. οἰ ἴῃ αυδπίαμη ροῦθδί είβ88 διιπίαηᾷ μεθέθῃαί, 
ἰΔηϊυ τη 506 ΟσΟΌΡ δ. 

16. εὐφραίνου. ΤΙ ἰδ ψοτα αχίοῃαϑ (ο δομϑμαΐ σγϑιῆ- 
σδίοΠΒ οἴδνογυ Κη, εἰδείη οἰξε8 ΕΡΡ. ΑἸσοβί. 



876 ο 93, ΚΌΚΕ, ΟΒΑΡ. ΧΙ. 

7788. εὔφραινε σαυτὸν, πίνε" τὸν καθ᾿ ἡμέραν Βίον λογίβου 
σὺν. ΤΠΘΟρΡΏγδοῦ οὔϑογνοθ πὶ ἰἤθγα 185 ἤθγθ δ 
ΘΌΡ ἢ Θπλ8π|: δηά 1 πθοα ΟὨΪΥ Γαπλ ἀ ΓῊΥ ΓΟΔα 615. οὗ 
πὸ ΕρΠαρἧι οἢ δαγάδηδραϊιβ. Βιιξ Ῥδγμδρ5 1ξ ΠΊΔΥῪ 
6 βυϊοϊοηίς ἰο υπάογϑίδηαά [86 ρῆγαβθ, ρϑῆθγα! ν 
(τ δ ἢ θυ βηθγ,) υὐέαηε πιοίίοηι ασ6. 

20. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεος. Νοῖ Ὀγ γουδίαἐίοη, Ὀιυΐ 8 
ΒΘ ηΐ ἄδογθα; ψῃϊοῦ Πούγονοσ, 18 ἤθγα, ΕΥ̓ Ψαὺ οὗ 
οΟΥΓΠΔΘηϊ, ΟΧΡΓΘΟΒΒΘα }67 αροδίγορηθη. ὅεθ γον. 1, 
460. (τοί. ἃ Κυϊη.) 

40. ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν Ψυχὴν σοῦ ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ. 
Οὐαβϑδυθοη, Οἰδίακοῦ δηὰ Υ οἱἔ, ἀϊβεϊηρι! 8ῃ Ὀοΐνοοη 
ἀπαιτεῖν Δηα αἰτεῖν, ἸΠΔ5ΠλιΟ ἢ 845 16 ἰδίίογ ἀδποίθβ 
ἴο ΓΟαΌΓα α υοἱοηξὶ ; ἀπαιτεῖν, α ποίοπέϊ. δο ΤὨΠΘΟΡΉΥΪ. 
409. Β. Ῥτῖςο, Βδρ οὶ, δηὰ Ογδυβογ, ἤονγανοῦ, ἢανο 
βῆοψῃ {8δί 1 ἀδηοίαβ “ ἴο Γβαυἶγο ΔΩΥ {Πίηρ᾽ ἃ8 ΟΠ ΘΒ 
ἄσδ, ὋΓ 88 πανιηρ ὈΘοη ἰθηΐ ἴοσ ἃ {ἰπ|6.᾽ Βυΐ ποιίΠογ 
οἵ (Π686 αἰδιΠσ.10η8 ἅΓα αἰ σαν οὐβογνθά : {Π6 ῥαέέον 
ΤΠΔῪ ΠΌΤΟΝ ΟΥ ἤθΓα ἤάνο ρο͵δοθ. δὸ ϑαρίθηΐ. 15, 8. τὸ 
τῆς ψυχῆς ἀπαιτηθεὶς χρέος. ἼΤΠΘΓΟ Ἰγὰ 15. ςοιῃραγοά 
(ο ἃ ἰοδη ρταηίαα ἴον ἃ {{π|6, δῃκ ἱῃθη ἴο 6 Γαι ϊγοα 
ὍΔοκΚ. δεὲ Τποορῆν]. 409. 6. ΒΥ ἀπαιτοῦσι, τηοβί 
τοοθηΐ σομηπηοηίδίογβ, 845 Οτοίϊυ8, Οἷἶδά58, Κουσἤοη, 
Ἀοβϑηιη. δηα Κυϊποοῖ, υπἀογβίδη ἃ ῬΡΟΓΒΟΊΔ] ἴῸΓ 1π|- 
Ῥειβοηδὶ, δοῦν (ὉΓ μάᾶββινθ, ““1ὲ οσλαίί δ6 νεγιινοά,,ἢ 
ὅς. Βεῖ 1 8πὶ 1πο] ]π64 ταίδογ ἴο ἄρτθὸ ψι ἢ ΕΠΒΏΘΓ, 
Ὑοἷΐ, δὰ δοδοείίροη, ψ ῃο {πΐηκ, (παι Ὀγ [Π6 ρῥ]υταὶ, 
ἴπ6Γ6 18 8η δ᾽ πϑίοη ἴο δἃη ορϊπίοῃ οὗ (ἢ6 “26 ν.8, {παῖ 
16 Αηρεὶ οὗἁ ἀδαίῃ βοιηθίίπηθϑ, ΟΥ̓ τηθδη5 οὗ οἴ βοὺ 
ὑπεον 18 Ἰοραίθβ, γθαυϊγοά Ὀδοκ ([Π6 ἀερὶ οὗ [1ἴ8. 
δοδοοίίρθοη οἰἴ65 [ῃ6 ΠΔΌΒΙηἰοΔ] τι ῖογβ, ἀπ ἘΪ5ποῦ 
αυοῖο8 ἃ ρΡᾶββαρε ἔγοιῃη Ρίαίο Ῥῃμεαά. ἔγοιη ψ ιςἢ ἰ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἴ0 ἤᾶνα θθθη {π6 ορ᾿πίοη οὗ δοογαῖθ, {πὲ 
βοοα τηθῃ ϑβοιηθίϊ 685 ΨΘΓΟ ἴθ ὈΥ {Π6 πη! 8 ΓΔ ΊΟἢ 
οἵ βϑοὴςθ ϑυρογηδίισγαὶ δοίη, οἰβιοὶπ οἰΐθβ ΡΙΠαδγ. 
ΟἸγπρ. 10, 106. Ηλοῦτος ὁ λαχὼν ποιμένα ἐπακτὸν 
ἀλλότριον θνάσκοντι στυγερώτατος.ς ὙΠ {Π1|8 ψ ῃο]6 
ῬΑΓΔΌΪΘ σοΙρδΓ διγαςῇ 11, 18---ὦ 5. : 

20. τίνι ἔσται; ἱ. 6. ἡοΐ [Π]π6, ἔογ ἰῃοὰὰ σαπβί ΟΔΙΤῪ 
ΠΟΙ Ωρ; ΤΥ 1 (66 : (Κυΐποεῖ οἰΐο8. Ῥγορ. 8, ὅ, 
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. 18. ΜΚ}. 104]. δ, 267.) 1Π6 Ροββοβϑίοῃβ Ψ1] 8 ᾿861Ζοα 
Όγ (6 ριον δμοὶγ, 850 ΗἩοσασοθ ἔγθαθθηί γ. δ66 
Ῥιποίη6}}1 Γλιπιη. Ἀθῆορχ. θδΦ. , 

21. οὕτως ὃ θησαυρίδων ἑαυτῷ, κ. μ. ε. Θ. «. ΤΙΝ 
8|4}} 06 1π6 Ιοὲ οὗ, ὅς. ἙΕαυτῴ, ἔογ [ιἷ8 δἀνδηίαρο. 
ἮΝ οἰβίβίῃ σοιρᾶγθβ ΠυΠΊΘΓΟυΒ ραββαροβοΐτῃε (455168] 
ψΓογβ, οὐ ψ σῇ, ([Π6 ταοϑί δρροβιίθ, ᾶγὰὲ 4] Ἰδη. Ψ. 
Ἡ.1, 12. δεινῶς εἰσι φιλόπονοι πρὸς τὸ θησαυρίσαι, καὶ 
ἑαυτοῖς ἐπιταμειώσασθαι. ῬᾺΡ]. ϑδ.Γὶ δδηίθηῖ. [1 ηυ]- 
Ἰυτὰ ἀναῦυ8 ὈΟΠι18 Θϑΐ, ἢ 86 ρθβϑίπι8, ΑΠΙΠΟΪ. 2, 50, 
12. Ἡλοῦτον μὲν πλουτοῦντος ἔχεις, ψυχὴν δὲ πένητος, ὦ 
τοῖς Κληρονόμοις πλούσιε, σοί δὲ πένης. (Οἷς. ἀς Οἰῆο, 
3, 1δ. δα δηΐπ βοΐ ΠΟΡ18 αἰν᾽[68 6886 νοΟΪ 118, 
864 110 6Γ18, ΡΓΟΡΙΠ41118. 8Π11618, ΙΔ ΧΙ 6406 ἽΠΠῚΣ 
Ισ. ψυνοηδὶ ὅ, 118. ἔδβίο, υὖ πῆς τη1}}{],) αἴναα 
ἘῚ., Ῥϑιροι Διη16]8. 

21. εἰς Θεὸν πλουτῶν. (ὐΟτϊηηδηΐαίοῦβ ἃτ6 Ὡοΐ 
“ φρτορα οη {86 ᾿ητοΓργοίδοη οἵ {18 Ὀσηυα. ΤΠ θο- 

ΡὮὨγ]δςοῖ οΘχρ ϑιηβ 1 1η ἃ ΝΘΓῪ νᾶρῈ6 8Π4 τυηβδ(ἰ5ἔδοίογυ 
ΤΩΔΏΠΟΓ. ΒοζΖα, Οτοίϊυ8, Ε]βηοσ, Ὁ οἱ ἔ, Νίατιβ, δὰ 
Ἐοβϑητῃ. τορι πλουτών, ἃ8 Θηἱνα]οηὐ ἰο θησαυρίϑων, 
δηἀ {Πογοέοσγο τοραγὰ εἰς Θεὸν, 8ἃ8 ϑυῃοηγίάοι8 ὙΠ 
παρὰ Θεῷ. Κἰόύδο5 ἐοιυαγ δ (σοά, (6 γ ̓ἰῃηϊογργοῖ “(ἢ 6 
ΨΟΓΚΒ οἱ σοτηρδββίοη, ΠΊΘΓΟΥ, Δηα ὈΘηοἤςσοηςα,᾽" νϊοὶὶ 
ΟὨἢ δέ, ἐη Μίαιι. θ, 20. ς84}185 ἐγθαβσοβ πη ἠδαύυθη, 
Βεηρεῖ, Κγρκο, Μοϊάἀθηδδιοσ, δῃά οἴθογβ, Ἔχρ δίῃ ἔο 
δὸ γἱοῦ 70Υ Ἂ 86, μοκοιι, απά σίογῳ οΥἡ᾽, Οοά. ατκ- 
Ἰδηἀ ἰηἰογρσϑίβ ἐδ: ἐὸ σίοὐ εοὐἱέδ πο γτερατά ἰο Οοάὰ, 
ΟΥΓ ποέ ἐοιυαγ ἐς Οοά, 1. 6. ιοἱδἶ πο γτεραγὰ ἐο Οοή ἐΐδε 
εἷσεν, Ὡοτ ἴο ᾿ἷ8 ΜῊ] 83πα ἀδβιρῃ ἴῃ ρσίνιηρ (δ : θυϊ 
ἢ ο Ἰοοκϑ ὕροπ [Π6π Αἰἱ 88 ἠξδ οἱθῆ, δῃ4 6Ἀ}}8 6 ηι 
πεν ἔγαϊ5, πὲν ὈΔΓΏ8, δια. 84 Δοσογαϊηρ)ν δἠμέσ {πηι 
8}} μ} ἴον ἢ18 οὐ ἢ 1.86 ΟὨΪγ. 866 ΡὨ)]. Ψυά. ΡΡ. 586, 
887. οἱ δὲ λαβόντες μὴ ἑαυτοῖς, ἀλλὰ Θεῴ, δς.᾽) Κυϊηοοὶ 
τϊηκκβ εἰς Θεὸν αυϊνίοηΐ [0 ἐν οὐρανῷ, ἴῃ Μαίϊ. 6, Φ0. 
ΟΠ] ουϑηοῦ δηᾶ Κγοῦβ Ὄχαρίδη ἐὸ 80 τ|56 ἠὲδ γἱοΐθδ, ας 
Οὐοὰ ιυἱδὴες απά γεημῖγο5. ΤῸ τη6 1 ἀρρθδγβ, [ῃδιί {Π6 
Ἔχργρβδίοη ἐποίμαάεθς ἴῃ 6 βθῆβθ σοηΐδίηθα ἴῃ 1Π68 ᾿πέοι- 
Ργοίδίοηβ οὐ τοί δῃὰ δομίθυβηογ; πϑιηοῖγν, (ἢ 
Δοσυϊτοιηθηΐ οὗ τροσὶς ἢ ΟΟά, δηἀ σοηβοαυθηι οὗ 
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τον σὰ τοῦ πίτι, Ὀγ. (Π6 ρογίοόγιηδηπος οὐ 411 διιοῖ 
ποοὰά σοΙΚβ οὗ δυὐϑῦγ Κιπὰ (θβρϑοῖα !γ ψόγκε οὗ 
Ὀαπονοΐθηςβ,) 88 ἅτε σοιπδηθδά ὃν αοα. Τδυς 
Εστηγηνυδ : κατὰ Θεὸν δὲ πλοῦτορ ἡ κτῆσις τῶν ἀρετῶν. 

421, 48. ὅθε {π6 ποίς οἢ Μεεί. 6, 456. βοᾳῃ. 
44., τοὺς κόρακας. Μαζίϊον, 6, 26. υ868 {86 τῇοτγο 

Ζτεαποηΐ ἴογηὶ τὰ πετειμὰ, ζοιοίδ. Ὑοῖ {Π|8 ἐχρτοξβίοι 
οὗ ἴλ|κα βϑϑεὴβ8 το φμεοίαξ δηιϊ οχδσοῖ, οἴπος {π6 
φγονίάθηςθ οὗ (ὐοέ, ἴῃ τεϑρϑοΐ ἴο σγονϑ5, 15 θββρεοι ιν 
ΟὔὈδογνδθ!θ, δηά, 458 ϑυςἢ, 18 Ὠοίς6α] Ὀγ {6 τυ ΓΙ ΓΕΣ 8. 
ὅθε Ζ2οῦ. 838, 41. 5. 147. 140. (στοι.) ἜΠι,. 1 
Αεἰβίοι. Η. Α. 9, 81. Ρμεο 10, 14. ἀπὰ 2 δὴ. Η. Α. 
ῷ, 40. ΓΟΊΏΔΤΕ ἰπδῖ [Π6 γουπρ ΟΓΟῪΒ ἂῦὰὲ ἀγίνε. ἅνσαῦ 
ἔτοτη {Π6 ποδί 88 ΒΌοῇ 88 [Π6Ὺ δγα δε ἴο γ, δπὰ 8γὸ 
δίϊοσναγαβ βιρρογίθ, ψ βοδῦοβ Κῆον ον, Ὁ’ 8 
ΤΟΙ] ΔΙ ΚΑΌΪΘ ργον!άθηςε οὗ Οοά. Ῥδϊ!ο αἰδὸ οὔϑεγνθς 
{παῖ στοννϑ ἅΓ πδίιυ γα! γ νοσΥ ἑογρείζι, ἀπ οἴη [41] 
ἴσ τοέυγῃ ἴο {ΠΕ 1Ὁ ποϑίβ : γοῖ ὈΥ τπ6 ψ|86 δηά πιθγοῖδι} 
Ργονίάθηςα οἵ (οὐ, ὑπο γ ̓πϑίης νου μα αρ ἑορείμογ 
1π {6}, ποδίβϑ ψῆδίανθσ ΤΌΔΥ στοδία ΨΟΌΓΠΊ8, ἔτοπι 
ἢ οἷν, (Π6ῚΓ ἀθδημἀοηθα γοθηρ, ἅγε. Ὡσυ ΓΙ Βμοα ἀπά 
ΡΓοβογνεά. (Βοσβατγί.) 

94. οὐ σπείρουσιν ᾿ἀπκοθήκη. 80 ῬΠὨΔοϑίε. ᾿ΓΙπῖδα. 
810. βροακίηρ οὗ [ἢ6 (γο]ορϑ. οὔτε ἤροσαν οὔτε ἐφεύ- 
τευσαν, ἀλλ᾿ αὐτόματα ἡ γῆ σφίσιν ἀναπέμπει ταῦτα. 

45. τίς μεριμνών δύμαται προσθεῖναι ἀπὶ τ. ἡ. α. 
-. ἔ. γε ονϑοσνθα οἡ Μαίι. 6, 90. ἐπᾶῦ ἰἢ8. πιοϑῖ 
σαἰεργαίθά σοπημηθηΐδίοῦϑ βϑεϊρη [0 ἡλικία, [Ώ6 5686 
οἵ ανσο, {ΐπιε οὗ ἐϊξε. ΤῊϊ8 ᾿Ιηἰογργείδεοη 18 οἰ ογϑίοὶυ 
Βυρροτίοα ὃν 1)γ. (ὐδηῖρθε}, ψῆο ᾶ8 ἤδθτθ ἃ ἰοῃᾷ 
δηηοίδίίοῃ, ψγιίθῃ [πὶ ἢΙ8Β τηοδὲ ρονψοσῆιδ ΠΙΒΠΗΘΡ, 
{ΠῸ βυϊϑίδησα οὗ νῃ οἰ 1 5884}} ἀοἴαδι! ἴῃ ἃ ποῖε ἔοσς [ἴα 
Ἰηϑίγυςσίοη οΟὗὨ ΣῺΥ γΟυΠΡῈΓ τοδάθιβ. Ἦ 

. Βὶ Β!ήχυς, 85 ἀδηΘ ΘΠ’ 8 τη ΘΏΓΟ ΟΥ̓ ᾿Θη ΡΝ, τηδΥ θ6 ἐβοῦρῆι ἱπ- 
δρ οδϊθ ἐὺ ἐληι6) θὰ ἔοι ἴτορθ8 8.6 τθοτε ἔδιναν ἴδῃ (ἤθεα 
τ Βογθίῃ διιοῖ τωϑδϑιιγθα ἃΓῈ ΔρρΝεα (0 {86 ρο ὃτ 18 οὗ πἰδῆ. 866 
Ῥᾳ. 89, δ. ““Βεβοϊά, του πϑδὲ πιδάθ τῶν ἄαγβ: ἂῃ παπάδγοδαϊῃ." 
80 ΜΙμιποσηηὰβ δρ. Ηδιμπιομὰ ἢ88 ἴΠ6 δχργεεβίοῃ ἃ Ἵσμδίξ οΥΓ ἐπι, 
ἔστ ἃ γε ΎῪ βῆονὶ 6. Απδίορουϑ ἴο (Βὲ8 16 [8 ΤΟ] ονίηρ οοπιρατί- 
δοὴ οὗὁἨ ἰ᾿ἰΐδ ἴο ἃ γϑοθθ, ΟΥΓ ἴῸ 8 ἸΟ ΤΕΥ. ὙΠΌΑ (Ππ6τ6 19 0 τἱοϊοποῖ 
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60. τί περὶ τ. Ἀ. μεριμνᾶτε; 80 ΠἜ ΒΟ], Ῥοῖ8. 170; 
μοι μέριμν ἀφραστός ἔστιν ἐν φρεσιν διπλῆ. : 

20. μὴ μετεωρίξεσθε, ἰ. 6. ἀο Ὧοξ φιαβοῦ γουγβεῖνθβ 

ὅσης ἴο ἰ[Βε τνοτεῖβ οὐὗἹἩἉ {τ᾿ Ενδηροὶίδὲ, ἴῃ ταδί ὕνθπι τοΐαῦθ ἴὸ 8 
ΤΌβἢ 5 ἄρ, οὁΥ ἴοσῃῃ οὗ ᾿ἰἴ8, δηὰ ποὲ ἴο κἰβ ἰδίυτο. Βιυιῖ νβεῖμον 
{ΠΟΥ δου ]]ν σοὶδῖα ἴο ἐπ 6 οὁπ6 οἵ ἴο {π6 οἴδποσ, 18 θεβὲ ἀδ(ογιϊηθᾷ 
ἤγοτῃ 186 σοῃίαχί, [0 15 ευϊάδης [πα] {Π6 μόνο Ὁ ψ οὐ οὐὖ Τ,οτὰ 
ξὶνεβ Πογθ, δπὰ ἴῃ [Β6 ρδγβὶ οὶ ρδβεᾶρε ἱπ Ναβατ, δραῖπδὲ 
ΘΩΧΙΟΙΥ, Ρατι ΟΟ]ΑΥΪΥ τοχασα 6 ὕνο θβθθη δὶ δι] 65 οὗ ἔοοά δὰ 
τϑϊγαθηῖ, τυ] οἢ σηρτοσα [Π6 αἰϊρηϊίοη οὐ [Π6 τωυοῖ ρσταβίος ρετὶ οἱ 
ταϑηκίηά, Εσοοά 8 ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἔοσ (ἢς ρῥγεβογνδίίοη οὗ 116, δῃὰ ταὶ" 
τηθηῖ ἴον ἴῃ ρῥγοϊθοτίου οὗ ουῦ Βοάϊ65 ἔγομι [86 ἰη) ατθϑ οὗ ΤΠ 6 τγθᾶ- 
ἴδον. Αηχί θυ δϑουὲ ἑοοὰ ἰ8, ἐπεγοίογα, οἰοϑεὶν σοηποοιδὰ τυ 
ΒΏΧΊΘΙΕΥ δρουΐ ᾿ς; Βυΐῖ, ὁχοθρῖ ἴῃ οἰ] ἄγθη, ΟΣ ῬεΤῪ γουπρ Ρ6γ- 
8ΟΏ8, ΠΕ8 Π0 φοπηροίίοη τῖτ δηχίοῖν δοουὶ βἰδίατα. Αὐοογ ἸΠΡῚΥ, 
ἴς 15. [6 ρῥτεβδγνδίίοη οὔ], δηά [πὸ ρτγοϊθοίίοη οὐ [6 θοάγ, νῃιοῖ 
οὖν Ἰμοτγά Ὠἰπιθ6}} ροϊηῖδβ ἴο 88 [Π6 υἱ τηδία δἰπὶ ὁ 8}1 [πο88 Ῥρεγρὶ εχ: 
ἴωρ; ΟΥΓεβ. 75 ποὲ ἔμ, ΒΔΥΒ Ἦἢ6, α φΥεαίοεῦ ρΥὲ ἐδαη 70οα, απαὰ ἐλ6 δοάψ 
ἐλαη γαϊηιοπ ἢ Απά [ἢ δο, πὸ} οὶ (ἀοά, ψο γζᾶνθ {6 ζυθδίθε 
ἰδ, ἐγ, Εἰνε αἷδο “οοώ, σον, ᾿πουρῇ 8 βι)8]16ς Ε' 8. ὭΘΟ68- 
ΒΆΤΥ͂ ἴοτ ΠΡΠΘΤΤΠΡ {Π6 οἴου ὃ ἴῃ Π|κ6 πηδῆποῦ, τ ΠΠ| ἢοῦ δα σψῆο 
ὅϑνε ἴῃ θοάγ, ρίνα ἔπ γαϊπηεπὲ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ [ῸΓ 118 ἀείδησο "Ὁ ΑΝ 
ἐπ ΐο '5 ΘΏΠΓΕΙΥ ΘΟὨθθαυδηίαὶ, δηὰ οὐυὐὐ Ἰ,οτὰ, πὶ ἐπε νἀγηΐηρα, 
ζοῦσε Ψ δῖ οσουρίεθ τῃς ἀφὶγ τεβοοιίίοηθ δηὰ Ἰδῦθουν οὗὨ τιοζὰ 
ἴμδη Ὠἱη6- ΘΠ} οἵ τηϑηκὶηὰ, Βαϊ, {ἢ δὶ [8 δα ἃ τγογα γοίογσε ἰὸ 
βίδίυτο, ἢθ σου] ἀρρεᾶγ ἴο βίαγὶ δϑίἀθ ἔγοτι τῃδὲ ὀπηρ]ουδ [ἢ 6 
ἐπης δηά διϊθηϊίοη οὗ πε ρϑορὶθ ἱπ ὄνεγν ἃρε δηά σουπίγυ, ἴο νἢδ 
οου]ὰ ΡῈ δὴ οδἦδθοϊ οὐἷν ἰο ΟΠ] ἄγθη, πὰ ἃ ἔδνγ. νοσΎ [Ὁ] 188} γοθῃ 
Ρεορὶθ, [ἴῃ (86 νϑῦβα ἱπηπηθάϊδι θυ [0] ονσίη, 6 πᾶν δῃ δα ὰ!- 
(ἰοπ8] δνϊάθηοα ὑπαὶ (π6 πογὰ ἰ8 επιρἰογοὰ τως ΤηΘΙΔΡΟΤΙΟΒΙΥ, 
δηα δεῖ [Π6 ἀἰβαοοῦγβο 8111} σουσθγηβ {π6 βδῆιο δ )]οςοῖ, ἴοοά δμηά 
Ταἰπιθηῖ, οὐ {86 ργεβογνδίίοη οὗ ̓ δ, δηὰ [π6 δόσοιηυδοἀβίίοη οὔ [ἢ 8. 
Ὀοᾶγ. 77} ψὲ σαπηοί, βαγα ᾿6, ἐδ ἐἤξοὶ ἜΕΥΘὰ [6 βιιδ ]θδὲ τὨίηρ;, 
ἐλαχίσον, ωἦψ αγὸ γε απαίοις αδομὲ ἐΐδε γεεέδ [τ τοβρϑοὶ οὗ βἰδίυτο, 
σπουὰ ἃ οὐδ] 06 “8}16ἃ {π6 5πι8}16βὲ (Ὠϊηρ, μοὶ 18 τπογο Π 88 
ομ6- σαν ἢ οὗἉ τῃ6 ψῃο]ο ῦ ΤῊΪΒ σψου]ὰ πᾶν θ6 θη πλογα 8018] ἴδ 
186 ποτὰ Βαὰ δξδθὴ απ ἐποῦ. Ιπ δυεῦυ νἱον, τἐδογθίοτα, (μαὲ τγὸ 
ἴδ οὐδ ταβίίον, ἰὲ 18 θα γον ἱιρτοῦυαίο δαὶ ἴθτο ἰὰ πεζὰ 
ΔΩΥ͂ τηθηξίοη οὗ βίδίυγε. Τὴρ ἰάθα ἰβ ἰοσοίβη ἴα ἴῃ 6 Βοορβα οὗ [86 
ἀϊδβοουγβε ; 186 {πη βαιἃ ἷβ 1}}-βυϊοὰ ἴο [Π6 ποσάβ οοηπεοοίοα σι ἢ 
1ῖ, δηὰ 1]-δἀδρίεα ἴο (88 Ὠδδγογβ, 85 ἰἃ ρσοοθαὰβ οὐ ἴ86 ἢγροῖδε- 
εἷς, τμαἵ ἃ εοτί οἵ βοϊδξοϊζυα νεῶδ ρ' δηοπῃ ἰμοῖα, τ ἶο εδῃ- 
Ὠοΐ ΤΟΘΘΟΠΘΌΪΥ ὨΘ.διρροδοὰ ἐο αν εἰοοίεά οης δυπάγοσίς ρανὶ 
οὗ ἰῃετα, (Οββρθε)}}.} Το [Ὧν 1 δοϑουΐ ἐο {1:8 ϑηἸρίοηοὰ Τῆθο» 

ἴδ, ἵἴγϑεη νεῆομι, Ὠονγανοσ, 1 ταδὶ νϑβέιτϑ ἴἰοὸ ἀϊδοθηϊ ἢ δος 
ἴο ἴδ σουϊοσίυτο οὗ ΝΥ εἰδβιοϑὶη, Ηδιβδιοοπ, δὰ ϑδτοο, (μὲ ἤΐθ ἴΦ 
Βοτο οομεϊἀογεᾷ δὲ ἃ βίδἀϊιπι ΟἹ ΓαοΘ ΟΟΌΓΒΘ : ΤῸΣ δἰ μου ρῇ δροηΐα. 
εἰς ΘΟΙΠΡΑΣΒΟΏΒ ἃγ6 ποῖ υηΐγτοαυδηΐ ἴῃ ἴπ6 ϑοτὶρίατοθ, δηὰ Ὧν, 
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ἴο δηχίουβ!ν ἢπιοσίιαία θείνψθθη πορο 8πη4 ἔδϑσ, ἃ8 ἰὸ 
{Π6 δοαυϊγοιηθηΐ οὗ {Π6 ποορββϑαγαβ οἵ ᾿ἴ6. Τῆδί ἐπ 
σᾶΓ6 οἵ ργονϊαἴηρ ἔοοα δηὰ οἱοιπίηρ ἔοσιβ (8 8βὉ- 
͵θςοῖ οὗ {Π6 ραββϑᾶρθ, 18 ονυϊἀθῃΐ, ἔγοιη νϑγ. 928. ἃς 80. 
ϑ΄ΊΠο6 ΒονΘΝΟΙ, ΏΔΠΥ σοΟμλΠΘη Δίοσβ ἢᾶνα ἀουδίοα 
Ποῖ ΠοΓ μετεωρίφεσθαι Ὀ6 ΘΝΟΓ ιιϑ86ἀ 1η {86 ἀῦονθ 
86ῆ86, ΝΣ ἢ ἢδανα τπογοίογα ἄδνιβοα οἵἤοσϑ, βοιηονῆδε 
Ρογρίεχθα, δηά ἐγ 1688 106} 1016 ; 10 Ψ1] θ6. Βγορδγ 
ἴο ἰγϑαΐ δί ἰαγρα οῇ {Π6 νϑγίουβϑ βιρῃ!ῇςδι οηβ οὗ ἐπ6 
νΘΡῸ [η΄ αιρσϑίίοη, νηοῦ Τοσουτβ ὈὰΐΓ οηςσα ἴῃ [ἢ6 
ϑοσγιρίαυγοθ, δΔη ἢα58 οἡ (ἢδὶ δοσοοιηΐ ρσίνθη οσσαϑβίοη 
ἴον πο 1{π|6 ΡΙΜΠ]οΙορίςαὶ ἀευαῖθ, Μετέωρος ῥὈτἰπηΑΓΙ]Ὺ 
βρη 68 οἰευαέοα, ἠϊγ, Δῃ!α βοιηαί 168 2 ΓΙ], ἤράν θη γ. 

Θῃς6 μετεωρίϑειν ἀδποία8 “το [ἢ ὑρ οἡ Πίρἢ,᾽" οὐ τῇ 
{ἢ δἱῦ; 8ηἋ ἴῃ ἐῃε ραϑββῖνθ, “ ἴο Ὀ6 Γαϊβϑθὰ ογ εἰδναῖθα, 
ὙΠ οΐΠδὺ 88 ὈιγΓἀ8 ἰὴ (ἢ6 81., ΟΥ 88 8:2)0Κ6 δηᾶ ἀιιϑέ 
Ταἰϊβοα, ΟΥ [6 ψᾶν68 οὗ ἃ βν 5 6 1] ὴρ 868, ΟΥ οὗὨ 5118 
(ο98864 δΔοἷ, οὐ οὗ νϑ885615 ἡδνίρδιίπρ [ἢ6 λήσὴ 5εα. 
Ηρτα 1 ἰ8 ΡῬΙΌΡΟΓ ἴο ποίϊςα [Π6 ρᾶββαρο οἵ Χϑη. 
γηθρ. 4, 1. ψῇργα ἴο ἀορβ 18 δδοειρθὰ ὅμματα 
μετέωρα, ναριμθ, τναπάονὶηρ ἀπά Πμοξιαξϊηρ ογεβ. 80 
ϑιγαοῇ 96, 9. μετεωρισμοὶ δφθαλμῶν. δασοηάΐγ, μετε- 
ὠὡρίϑειν τὴ ΔΡΠΟΙΙΟΔΙΥ βίη 65, “1ο οἰθναία {πα ταϊηά, 
1ηῆδξο, ΟΥ Γ4ϊ86 {Π6 ἤΟραΒ;" δηά 1ὴ {6 ρϑϑβινο; 
ΕἸἰγϑί, “το ΡῈ ρυῆδα υὑρ, ἴο Βεοοιηα ρῥεγοιά," ἅς. 
ϑασοηάϊν, “ ἰο Ὀ6 ταϊβθή, ΟΥ̓ πη ρ 6] 6 ὈΥ ΠΟΡΘ οὐ δχρθο- 
ἰδιίοη :᾿ δηα {πδγείοσα 1 ΔΡΕΥ ἀσδηοίοβ {ΠπΔ0 βυοσίυδίοη 
οἴα πη ἀου δ Ὁ} Ἐν συβροηάοά θείννθθη ἤρα ίδϑν, 
ΌΥ ἃ τηϑίδρῃοῦ ἀογινρα ἢ ῸΠπῚ 53}108 (0386 4 βυουΐ 1η 186 
ΠΙρἢ 56 Ὀν {π6 Μη δΔηἢ Ψψᾶνεβ. ὅ0 Ῥῃιο 817, Α. 
(εϊοα ὃν ]οὍβηθσ.) γνωθι δὲ σεαυτὸν καὶ μὴ συμπεριφέ- 
βου ταῖς ὑπὲρ δύναμιν ὁρμαῖς καὶ ἐπιθυμίαις, μηδέ σε τῶν 
ἀνεφίκτων ἔρως αἰρέτω καὶ μετεωριδέτω᾽ τῶν γὰρ ἐφικτών 

ΟδρΌ6 11] υοίοα Αοἰβ 13, 46. 20,34. 4 Τίτω. 4, 7. δπιε 8, 6, 
γεῖ ἴῃ ἵποεθ ρας ἐξ (86 νογὰβ πληρόω ἀπά τελειόω δὰ τρόχοε, 
δβογὰ ἃ ἴδ τῆοσθ αἰγεοῖ δ] υδίοη. ἰο δροῃιδιίο Ἔχοσοῖβθϑ [Π 80 1 οδπ. 
ἴτδσθ ἴῃ 1π6 ραββᾶβε ἰῃ υξβίίοη. 1 γϑίθογ δοοδάδ ἴο [Ππ ορίηϊοπ 
οὗ ΑἹΒοσίι, ἐμδὺ ἐἤοτθ 18 ὮΘΓΘ 8 δ᾽ υδίοη ἴο [86 ἰδ οὗ ἤδη, σοῃ- 
ἀογοὰ 85 ἃ σοῃεϊηυοιβ [γοδά, πὰ τπογοίογε ταρϑῦ]β οὗ πηδϑβιγα. 
Ἰηδηΐ, ἕ Ξ ἢ 
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οὐδερὸς '᾿ἀμοιρήσεις. Ἐοτ (ἰδ βυϊβίδηοε οὗ [Π6 ἀρανε, ἢ 
8 Οἰΐεῆν ἱηάἀεριοὰ το Μείδίειη, ϑδοῃ]θυβποσ, δηά 
Θβρδοία γ ἰΠ6 οορίουϑ (᾿οἰδοίδηοα οὗ Κυϊηοοὶ, γῃο 
Ργοάυσοβϑ ΠΏΔΠΥ ἜΧϑΙΏΡ 68 οἵ μετέωρος, ἴῃ [6 56η88 οὗἉ 
ἀαδίοιι8, Νιιοξιδίϊηρ, ὅζο. ψ Ὠϊοἢ 18. Ἰηἀδοα νοῦν [Γ6- 
ᾳαυοπί. Οὐυἱ οὗ {μ686 ραββᾶρθβ ΨὨ]οἢ 1 παν τηγβοϊ ἢ 
οοἰἸοοιοά, 1 5οϊοοῖ 1Π6 ἐο!]} οὐννηὴρσ. ὩΤδυοσγά. 6, 10. 
ὥστε χρὴ μὴ μετεώρῳ τε πόλει ἀξιοῦν κινδυνεύειν, ΜΨΏΘΓΘ 
τῆς ϑομο δαί [6118 υ8 {πα΄ {Π6 ἴοτ 18 ἀογινεα ἴτοπ 
Β[ηϊρ5 ποΐ γαῖ σοι ἴο ρΡογί, θυΐϊ 511} οἡ {Π6 Ὠϊρἢ 868 : 
Ψ ΠΟΙ τοὺ 5 τη6 οὗ 8 θδαυ ] ράᾶβθᾶρε οὗ δορῇῆο- 
οἶ68, ἴῃ ἢἷ58 ΖΞ 41ρ. Τγγ. πόλις γὰρ, ἄγαν ἤδη σαλεύει. 
ΤῊ 5: ραβϑαρα 5668 (0 ἤδνα θ6θη ᾿τη δί6α Ὀγ Ῥβουά, 
ἘπΣΊΡ. ἴῃ ἢ15 ΕΠι68. 2, 46. ὅταν ἡ δυσάλιος (1 τοδά δυσά- 
γιος,) ἐν πελάγει καὶ σαλεύη πόλις. ΤὮΘ ρᾶβϑαρα ἢὰϑ 
αἰ5ο θ6θῃ ἰτηϊἰοα Ὀγ 1). (488. 954, 10. μετεώρου τῆς 
πόλεως οὔσης. ΟὐοιΏραγο ΖΈΒΟὮγ!}. ΤΉΘΡ. 796. οἵ 8644. 
Κυΐποοὶ οἰἴθ5. δορὰ. 284. Τγτ. 914. ὑψοῦ γὰρ αἴρει 
θυμὸν Οἰδίπους ἄγαν λύπαισι παντοίασιν' ΜΏΘΓΕ (ἢ6 δοῖο- 
Ἰδὲ τϑηηαγκβ: ὑψοῦ γὰρ αἴρει, ἀντὶ τοῦ μετεωρίϑεται τὴν 
ψυχὴν, καὶ ὑπερβαλλόντως ἄχθεται. Ὑ τ. Ξπ. 8, 19. 
ΤΏΔΡΏΟ συΓατιπὶ ἢιϊοΐυδί εϑίς. Ηογ. Ερ. 1,18, 110, 
ΤῊ ἀρονθ ἰηϊογργοίδιοη 18 4180 δαορίεα Ὀγ δίγιμεοὶ, 
Οἰμβῖα]1ο, Οτοίϊυ8, Εἴδποσ, Ηδιηπιοηά, εὶς, ἍΝ ο 
Κτεῦβ, ΑἹδθογιί, 1οοΚο, Βεηρεῖ, Βαθγοῖ8, δηά 
ΒΟΒΙΘυϑη6γ. : 

82. μὴ φοβοῦ: τὸ μικρὸν ποίμνιον. ΤῊΘ 86η86 [88 
γΓοίδγθηςθ ἴο {Πππ (Π6ἢ 5π18}} ρος οὗ Οσιβι᾽ 8 αἰβοὶ- 
ΡΙ68. Οὐ ψὲ ")ΔΥ δχρ[δίη (ἢ τοί.) ““ ροογ, οοῃ- 
το ΡΕΌΪ6, ΠΊΟΟ, δ 11{{|6 ϑιρρογίθα ὈΥ {ἢ6 88[86- 
συδτάϑ η ψὨϊοῖ οὔ ΓΒ σοηῆαα.᾽" [Ὁ πηυδί θ6 Ορβογνοά 
ἴοο, {ῃπαὶ {πΠ6 αγέξοϊο ἢὰ5 ἢδτα [Π6 ἴοσοο οὗ ἃ ρῬγοποῦῃ 
Ῥοββθβϑίγ ; 88 [,.. Βγιιρ,. Βθθ8 [0 ἤανθ Ἰοῃρ' ἃρῸ ρετ- 
ςαἰνοά, βίποθ 6 γϑιηδγίβ, ἐπα Ἰη (ἢΠ6 δγίοἶθ 18 σοη- 
ἰαἰηοὰ {π6 οἤὶοῦ τηοϊηοπίυπι οὗ σοῃβοϊδίίοη, Ἀγ, 
Οδιίηρῦ6}} ἢὰ8 γψ6}} γοηάἀεγθά, “μιν {||6 ἤοοκ." 1 
δανα οιἷγ ἴο οὔβοτνα, {πὲ 885 8 ἀου]6 ἀϊτϊηυνο 18 
υϑδ6ἀ (οὗὁἨ ψῇῃιοῖ ΝΥ οἰβίοθϊ ἢ γσῖνθβ ΘΧΔΙΏΡ]68 ἔγομῃ Α.Ὗ8- 
ἰορῆ. ΡΙυἱ. 147. 240. σμικρὸν ἀργυρίδιον, ΑἸΒ6η. 16, 
Ῥ. 666. εκ. τὸ μικρὸν πινακίσκιον. Ἀεη. Ρεδά, 8. μάλα 
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ἱκρὸν γήδιον,) ῬΟΤΏΘΔΡΒ ἰ{ ΠΥ δ6 ποῦ δούγαίο 
πηοα ὦ, ὰ ἈΠ ἀθα [{||6 βοςΐς.᾽ Ἐὸγ (48 γ. Γδιβρ- 
611 48 νψὲ}} οὐβογνθά,) 1{ 18 δὴ ἐ:ργυεϑοῖοη οΓ ἑοπάξεν. 
μ64 5, Ὧἃἱ (86 84Π16 {{π|6 (Πδὲ 11 δυρραδίβ (ῃ6 δοίυδὶ 
5108 1Ππ668 οὔ [Π6 Ὠυτδθον. 

. ϑΦ, εὐδόκησεν ὁπ. ὙΠΟ ἰ5 ΠῚ 16 80. ἀν 1 ἢ 6 
Ἰωρομγοά ἱπιογρτοίδείοη οὗἉ [138 πογὰ Ῥσουρῇέ ἰογνασγά 
Ὁγ ̓ ϑυοδατγίάσο ἴῃ ᾿σο. Ηο ἱγδαπείδίθβ, “(Δ Κ685 Ρ᾿ΘαϑΌγο 
πη {[Π6 ἰπουρῆι οὗ," Βυΐ μδὲ νου] γϑαμῖγα εὐδόκησε, 
ἢσ 6 [ο]]οτοα ὈΥ ἐν, 45 ῃ ὁ (ογ. 128, 10. Ηθῦ. 10, 6, 
Β. δηά οἰβονῆογα. Ηργα ἰΐ δἰ ρῚὶῪ 5 ηῆρδ, “’ μδίἢ 
{Πουρῆ ροοά, Βα οἤσϑοη, ἀδογεθα ἴἰο σῖνε γοι ;" 
8 ἰῃ 1 Τ]ιο85. 4, 8. ἤοπι. 15, 906, 97. (ὑ4|.1, 15. 
(οἹ. 1, 18. υἱσερπ οδέ εἰ, εοησιέμϊέ. Αὐτοί 85 ψ6}} 
ορβογνϑά, “ θηθνο θη ἦδο 5 βεοδίίο ἐα ᾿6 παΐά, Ὦθἢ 
ΕΧ νὶ νοεῖβ, ἢϊς ἰοοσυῃ Ὠδεῖ.᾽" 

,., 88. κωλήσατε. ἢ 686 ργοσορίβ, ἔγοηι νοσ. 82---40. 
Ὅ6ΓῈ οί ἐπίοηδοά ἴον αὐῤ (ἰτ68 δῃὰ βϑβϑβοῦϑβ, ρυΐ 
σπὶν πιεᾶηΐ ἴοσ {{πῸ βεγβοῦβ Ομ «[68115, 1 νογ. 92, 
ἐλ} 5 “« ἤέξίε ἠοοκ." Οὐ 84}, οὐ πηοϑί οἵ ἔδοξε, 1ἴ ψγ88 
᾿ουροηξ 1ο Ῥεβίον {μαῖὶγ πὸ δηα ἰαῦουΓ οὗ 
ΡΓοδοηρ {πὸ Οοβρεῖ, ἀπά ψιῇ {πᾶ ἀοϑίση ἴο {{8- 
νοῖβ6 νδΐουβ ὅπᾶὰ γοπιοῖθ γαρίοπβ οἵ ἐπε ψ να. 
δογοίογα "ἃ Ψψὰ8 ποῖ ροββίδ!α ἴον ἐΐλονι ἰὸ Ὀεϑίον 
πον (Ππουρῆῖβ οὨ ΘΠ οΣ δοσππμι  δἰϊηρ ἡ Θϑ τἢ, οἵ 
δ ῥγθβοσνηρ 1. ὍΠο686, {πογείογο, οὐσ μοσὰ 
εἰαγρβοβ ἴὸ γαΐλθ7' δ6 }} 4}} ἘΠΕ Βανὸ, δηά ρῖνε ἰσ ἰῃα 
Ροοτ, ἐαπ δῸ6 παιιροτοά ψπἢ {86 σάγα οὗ Ρτον! ϊηρ; 
ἔογ {ΠΡ δυθδεϊδίθησθο. ΤΠα δάπηοηπίον, ἤΘΎΘΥΕΟΣ, 
ξσοῃησθοίβ τι} γον. 82, ἤοσγ 9655 πΔα ῃτγοθιδϑοα (ο 
Ηἷ5 Π150 0}65 Ὀ]6:85Πιρ8 σγοδῖοῦ [ἤδη 41} σα ΓΈ 68}. 
80 (δὲ {Π18 ὑτϑοθρέ πιαδὲ ΡῈ τιηἀεγβίοοα σοιαρβζδ- 
νεῖν, ποί ἴεσγα υ. (οβαῦπν..) Βυΐ (815, μεγῆδρβ, 
6 Τεδηϊηρ ἴοο τηυςῇ ; «πὰ 1 τδίδβεῖ δρτεὸ νῖῖ Καὶ Ὁ 
ῃοεϊ, [δαὶ 6 που ἀβ ἀγα ἐὰ δ υηάογθιοοα ΜΠ ΕΣ ΒΗΥ; 
«πουρἧ, ἴῃ τοῖν Δρρῆοδεου, ἘΠΕΥ πναϑὲ ἢὨ6 εομβηεά 
το ἰῃ6 Αροϑβιδεβ8 δβὰ Ββείρ]εβ ἰθεπ ρμῥοδϑηί. 
. 938, ποιήσατε ὁφπυτοῖς βαλάντια μὴ παλαιούμενα. ἜΒ6 
ψοτὰ βαλάντια 5 καϊὰ ὈΥΎ ΠΕΓΟΠΨΩΥ [Ὁ (δα ΤἸΠΟΠΘΥ͂ 
εοπίβεά ἴω (Π6 ρυτθθ. δὲ βγῃῖβθβ' 8. δάπια 88 
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θησαυρὸ ἰὼ τ. ΟἸΒΟΙ τοϑροῦ οὗ Πς δβθηΐθῃςο, θχ- 
οθρί {παῖ ὸ θησαυρὸς 18 τηδδηΐ ἃ β,ΘαΙΘΓ, δηά. ΒΥ 
βαλάντιον ἃ ἰ65886Γ ρογίΐοη οὗ ψϑδ]ϊ ἢ. (Βοβθηῆμῃ. δηὰ 
Οτοι.) 

88. θησαυρὸν ἀνέκλειπτον. ᾿Ανέκλειπτος 18 ἃ 8ΒΟΙΏ6- 
Ψἢαΐ ΓΔΓ6 Ψψοσζά, Ὀμὰϊ ΟΟΟΙΓΒ ᾿ῇ )᾽1οἄ. 8:16. 111. 5. 
ἀνέκλειπτους ἔχοντες τὰς τῆς τροφῆς δαψιλείας. Απὰ 
ὅ29. οθ.ἁ 80 Ρτγοίβρογαθ δρ. δίοῦ. Εδὶ]. 607. θησαυρὸν 
ἀνέκλειπτον. 80. δ'δο ϑδρ. 7, 14. θησαυρὸς ἀνέκλιτης. 
Αηά 8, 18. πλοῦτος ἀνέκλιπης. (Ὗ οἱ, 8δῆοτ, δηά 
Κιη.) : 

8ὅ. αἱ ὀσφύες περιεδωσμέναι. ΤΉ 686 στ ογάς 8|1046 
ἴο {π6 δβἰπη τα ἀθ τ πο Ὁ] ον8. Εογ Οτγίθηδὶ 86Γγ- 
νΔη8 ὯΟ Ψψαἱῖ ἴον (δῦ Ἰμογιὶ, ργαράγθ [ῸΓ ἢ18 γθοθρ- 
τοῃ ὈΥ Βανίηρ {Π61Γ νεβ8(8 σίγαθα δρουΐ παῖς Ἰοΐπ, 
8η4, 11 ΡῈ ΌγῪ πδηῦ ΚΘΟΡ ᾿δπι|ρ8 Ὀυγηϊπρ, (Πδὲὶ 
{Πποῦα ἸΏΔΥ ὈΘ ὯῸ ἀαἰαΥ οΥ σοηΐιϑίοη δ᾽ [18 σοϊυγῃ. 
566 ΡΙρηοῦ ἀθ δογνίβ, 460 δὲ 271. Νοῦ νδβ {Π|8 σίγά- 
ἰηρ; οὗ τη6 Ἰοΐῃβ σοηῆηθρά ἴο τ}}]ἸΠλτγ, Ὀυζ ἰξ ὀχίοπάοὰ 
ἴο εἰν! οσουραίίοης ; οὗ νῆΟἢ Ὠυπιοτουβ ΘΧΑΙΙΡ 69 
ΓΘ ὑγοδυςσθοά ὃν Οτοῦιι5, Ὑ εἰδίθϊη, δηὰ οἴδοι. Ἐπ: 
ΚὨγτη 8 τοῆπο8 ἴοο τηοῆ, ἤθη ἢ 5408 ἐμαί σεριε- 
ϑωσμέναι τοίδγβ ἴο ρῥγδοίοδὶ νγίας, δηἃ ἀαυϊηα ἐλ 
ἐαιβ8 διρηΐηα τὸ {Πδογοῖ οὶ] δηὰ σοη θη ρ δεν νιγ- 
ἴυ6. δεο ΡΙΠΟΙΠΘΙΙ, Γι. Εδῆοχ. 662. δηα 4 Ἰοηρν 
διά ὀχοοϊϊθηϊ δῃηοίδιίίοη οὗ Ηδιππιοπά οἡ {18 βυῦ- 
)εεῖ, (ἴο ψΠιοἢ 4}} ϑασοοεάϊηρς (ΤΠ Θη δίοσβ πανθ 
Ρεδῃ τοῦ ἱπάσυϊθα,) οὐ {Π|ὸ αρδίγαςς οὐ 10 ἴῃ Ε 5] 6 γ. 
. 86, ἀνθρώποις, 1. 6. Τηθη-βϑογνδηίβ ᾧδὸ ναὶ. δ 
τῆ. Ηοῦγν. ἽΝ, 185 σοῃάοσοα ἴὴ 4 Ραγδὶ. 924, Θθ. ὅο 
ῬὨ. 2,8. 1 Τί. 6, 21. ῷὶ Τίπι. 8, 17. δὰ α'5ο Χοη. 
Ῥοϊὶ. 4,14. Χοϑη. Μεοιῃ. 92, 1,1ὅ. 2381. Η. Α. γ48. 
Τδυ8 ἴῃ6 [μαἰίη ἀομῖο ἱπ Ῥείγοη. (. 68. (οἱ απά 
ΚοσΘσΠογ.) [πὸ τπ|ὶ8 βοῦδβα ψὸ ἔγθαιθηι Υ π864 {Π|6 
ψογὰ ριαῆ ἴῃ οὖΣ οσσῇ ἰδησιυᾶσα. 

᾿ς 86, ἀναλύσει, 81|4}} τοϊση. Α πδυιοδὶ ποίδρΠογ, 
ιι56ἀ ὈοΓἢ ἴῃ 6 δερὲ. δαηὰ δα (]αββῖοϑὶ υτιῖοῖβ, οὗ 
ΨΥ ΒΙΟἢ Βαϊ θΟΣ 8 Ἔχ τ] 68 ἃγὸ δαἀἀυσεά Ὀγ Εἰδηεγ, 
ἊΝ οἰβϑιοίη, δ οὐΐοιβ.0 [{ π|ὶ}} μῈ βιηδείδηξ ἐο χοίδγ 
(Π6 δι ἀδης το ὅοἢ}. [κχ. 
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. 87. περιϑώσεται, καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς, κι π, ὃ. α- 
1.. 6. Βα ΜἘὶΠ βῆον ἰδ πον δηά υπδοσυβίοιμοα ἢδο- 
ΠουΣ. ὙΥΒΙΓΌΥ ἀρτθοϑ στ τοῦ, ᾿ῃ σοιηρϑτγης 1 
ἴο {πὸ Βοιηδηῃ ϑδαίυγῃδὶα, {(ἢ6 (τείδηῃ Ηργπιθα, δηά 
[Π6 Βαυγ]οπίδη ϑ'4οοδ8---ἴραϑίβ, θγο [6 βογνδηίϑ 
βϑί δῖ 1[40]6. ΟἾΠΟΓΒ {ἢ ΠΚ (Πδὲ ἰΠ6γα 15 δὴ 81] υδίοῃ 
ἴο (ἢ ἔογιηβ ψῇῃϊοῇ ϑυςοροάρα πιαπωηι δι οΉ. διηοὴρΣ; 
{16 Βοιηδηβ, οὐδ οὗ ψῃιοἢ νγ88, (δαὶ {πΠ6 τηδηυτ 64 
βοσνδηΐ βου] 81 δἱ [4016 ψ ἘΠ ἢ15 ἰδ πιαδίοσ. Βαΐ 
Κιιποορὶ ἢδ8 ἢ 81}Υγ οδ]οοίοά, {παΐ,. αὖ ἐΠ6 δαίυγηδ)α, 
αἰέ βογνδηΐβ, ψ Ὠοίμον ροοά ΟΓ ὈδΔ4, ψογα ψαϊϊθα ου 
ὈΥ 16 πιδϑίοσ : θυΐ Ὦθγα {Π6 βιιδ)]θοῖ 18 {π6 γεναγά 
αϑϑίρησά (0 δι} δηὰ ἀπ] ροηΐ βεσνδηΐβ.Ό Ηθδ ρῥτγο- 
οαθάϑ ἰο γϑδγκ, (ἔτσοῦὶ ΗἩφυμδη,) {Ππϊ, ἔον {Π|6 πηοσο 
δοσιιγαῖθ πη ἀογϑίδηι ηρ οἵἁὨ [Π}5 ᾿πηᾶρο, Μὲ τηιιβί τὸ- 
τηθῦογ, (παι (Π6 σοηα!ϊίοη οὗ βογνδι)ῖβ, ΟἹ βἰανθβ, 
διηοηρ [6 ΗΘΌγονβ, ννὰ5 ὈΥ̓͂ ΩΟ πη68η8 Πατγά, οὐ 16 
ἐγοαίπχθηΐ ὩΠΚΙηα : ΔΎ, {πδι δἱ βοϊδιηη βϑε να 8 {Π|61Γ 
ΤηλϑίοΓβ 88310η64 [Π6} ἃ ρογίοη οὗ {π6 Ὀδπᾳαοί, (Πα 
{πο γ τρί Ὀ6 ραγίδκοιϑ οὐ [Π6]γ ον ροοά σἤδογ δηά 
20ΠπΥ. ΤΠ ᾿πηᾶρα [Ππογοΐογα ἤθγα θιῃρ]ουθά Ὀγ 46- 
81.3 18 (Π18: “Α πηδϑίοσ, οὔ γϑίιγηϊηρ ἴῃ ροοὰ δὰ- 
ΤΩΟῸΓ ἴγοπὶ ἃ [ς88ϊ, ἤη 8 ἢἷ8 βογνυδηΐίβ οὔ [6 δἱοσί, 
Δη4 ΓΟΔΟῪ [ὉΓ ἢ]8 τθοθρίίοη ; ἢ6 [θε8 βαι8ἰδοίου 1η 
{Ποῖγ δοῦν δηά νἱριίδηςο, δη4, ἴῃ οτγάογ ἴο γοναγὰ 
{Π 6 1 τηϑγιζοσίουβ σοηάιιοῖ, ἢ] Π156} ἀἰδέσ! ρυ 65 Διηοηρ; 
{6 πὶ οογίδ ἢ ργον βίοηβ ἢ οἢ 6 Γ6 ἀιϑιι4 } 7 βθηΐ 
μοιηὰ ψ τ (Π6 συοβί, δηὰ 145 {Π6πὶ [δαδὶ {μοι βο ν 8 
{Πογθοη 1] Ὠ]] ΓΙ γ. ὙΠ 8θηδα οὗ [Π6 ραβεᾶρα 8 
{πογαΐοτα 818: “80 οοπάμποξ γουγβοὶνοβ (Π4ῖ, ψν ῃθη- 
ΒΟΘΝΟΓ 1 σοΐυτη, 1 τῇᾶῪ ἢηά γοι! ΓΤοδαγ ἴο, ψ ]ςοῦιο 
6 ὙΠ ΔἰδογΥ δηα ἸΟῪ, ἤθη γουῦ 5141} γϑοοῖνα 
ΤΙοἢ γανγγα8 οἱ γοῦγ δείην δηά σοηῃβίδηογ, ὈΥ ἰᾶν- 
ἱηρ σοηξετγεα οἡ υοιι {π6 ποίρῃι οὗὨ [6]1οἰἰγ. ὙὍΤΠ6 
ΓΟΝΔΓΑΒ οὗ ἃ πίυγα βίαια γα οἴζθη (88 Καυϊποοὶ) 
σοπηρᾶΓγοα ἴο δῆ δδσγίῃ]υ θδησαοί. Ν 

37. παρελθών. Απ Ηδῦτγον ρῥ]οοηδϑίη. 
80---41. ὅ66 (ἢ6 ηοΐα οἡ Μεαίίῃ. 24, 42, 48. : 
41. πρὸς ἡμᾶς---πάντας ; [{ ἰΒ ρ]διη ἔγουι {ἢ18 (Πδὲ 

2681. οἔϊθῃ σοηνοτβοὶ ἢ (π6 ΠΙδοῖρ 65 ἀραγί, {8.5 
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δχροιπδηρ' ἰο ἔπ οπι ἘΠ ὈΥΠσΙρ4] Ῥδγίβ οὐ δ15 ἄοο- 
(ΣῚΠ 68, κπὰ οὗ {ἰκοὶγ οἰἥοῦι, ἐπα ἐν τῆς ΒΔΪῺ6 {1Π|Πη6, 
εαἰνίπρ ταν οσάεγβ. (ἢ οβθηιη.) 
48. εἶν ὥρα ἐστὶν. 2ε8085 ἀο68 ποὺ εἰ γον ΔΏΒ ΟΣ 

ἐσ ἐδ αυδδιίο ργοροβεα ὃγ Ῥείθε. Βυὲ ἔτόπη ἐῆς 
ΓΟ] ον ηρ Ῥαγδῦ]6 10 18 τοδηϊδβί {Πδῖ πα ἤόγο δά νου! 
ΟἶΥ ἐο 186 Αροβίίθβ, ψῖο δγα οπιραγθὰ ἴο ἤοιιβαι 
ϑίθι ΑΓΒ, ΟΥ̓ ΟἸΒΡΘΊΉΒΟΓΒ, ὙΠῸ, ἰῃ ἰᾶερα [Δ12}} 685, ἀ15: 
τὶρυϊεα δὲ σογίδτη τἐἤηθ68 (Π6 αἰ οὐϊαα ροτγίοη οὗ ἐοοά 
ἐο (δ βοτνδηίβ. 866 τῆϑ μΒοίδβ οἵἱ Μϑίιῃ. 24, 46, οἐ 
564. ὅ66 Ρίρῃογ 46 ὅϑθυνβ, (..18. δηά Ηογποῖβ [π-: 

{γτοά. Φ, 581. [Ιἰ 9δόῃβ (ἢαΐ {86 965 [οἰ ονοα, ἴῃ 
(ἢ15 τοερθοῖ, (6 οσυξέοῃῃβ Οὗ 6 ΘΟ αἶκ8 Δπη ΗΟΙΉΔΗΒ, 
νηοῦ, στα ΠΥ 8ῈρΡΡΌβ6, ψ6Γ0 ῥιδάνα! γ ὈασοπηηΡ 
ΒΔΟΙΘ ρῥτγϑνδίθης δπιοηρ ἔθ. Οὐ 890. [ὉΠ] ΟΡ; 
ΨΟΣΒΘ 8366 (ἢ6 ἠοΐδ Ὀη ἈΓαί(ἢ. 94, 50. 

47. 48. ὁ γνοὺς---ὀλίγας. ὅ6ε (456]. δηΐ δτηβοη οπ 
Οθθε8, Ρ. 8. 80 Τῃυογά. 8, 40. ξύγχγνωμον δ᾽ ἐστὶ τὸ 
ἀκούσιον. ὨοῦγΒ. ΗαΪ. 1, 47, 82. Ιδὼ δὲ δυγγνωμηφ 
ἄξιον τὺ ἀκούσιον : Μ ὮὨΙο Ραβδαρα 86 615 (0 ἤδνα ὈΘΘῃ 
ξηϊδἰοὰ Ὀγ ΤὨμπογά. 8, 40. μιο Ψυά. 46. εἰ με τὰ 
ἀκούσιᾳ καὶ τὰ κατ᾽ ἀγνοίαν οὔδε ἀδικημάσων λόγον ἔχειν, 
φᾶσι τίνας. ΑΠπά 811. Ε. ἀληθέστατον ἑκεινὸ, ὅτι, τᾶ 

ἀκούσια τῶν ἀδικημάτων, καὶ ἐπιμηκίστα ὄντα, ἀνυ- 
παΐσια καὶ καθαρὰ. Αηὰ 687. Ε. Ατιοῖοί, ΒΒοῖ. Ρ. 70. 
ἐετὶ δὲ τὸ ἀδικεῖσθαι, τὸ ὑπὸ ἑκόντων τὰ ἄδικα πάσχειν. 
τὸ γὰρ ἀδικεῖν ὥριστοωι πρότερον ἐκούσιον εἶναι. Ατ᾽ϑεοῦ. 
ΝΝΙοῆ. Εἰἢ. 11]. ἃ 4572. ὅ66 Βοίββοι. οἱ Νἰοθίδϑ, ἴ,. 
9,9. 80 «ἶβο Ατίβιϊά. 111, 700. ν. Ἡρφῃσο πᾶν δ6 
1Πϑιγαῖοα (π6 ἴσια ρυποίυδιίίοη δηα ἱπίογργοίδίϊοη 
οὗ ἃ ἀϊδβρυϊοα ραβ83ᾶσθ οἵ ΕὔγρΡ. Ῥἢοθηΐβ88. 95. Κἀμοὶ 
μὲν ἔλθοι φαῦλος, ὡς δούλῳ, ψόγος, Σοὶ δ᾽ ὡς ἀνάσση--- 
ψ  Οσα Μὸ τηιϑὺ υηἀογβίαηα 82 Δροβίορβδίβ᾽, ἀστο- 

Ἐ ΤὭοδα νογϑϑῦ οὗ μη δὺς ὈὉῚ Βρ. ψεδὺ ([π δίβ ϑαογεά 1ξοτα- 
ἴυχα, ὉΡ. 291, Ὁὁ04.} ρίαοθὰ φιθομῃς (Π6 βὶχ βίϑβηζηβ οὗ ἐξ εῦγειν 
Ῥοείτυ. ΝῸΡ οδῃ 1 ν Ἐκ Ἱ ἃ ἔγοιν τὴν εθάοτϑ (πὰ [οἰ] ον ίπς δθδι- 
ὉΠ] καγαγκα αὐ ἔδει εἰοαυδδὶ διὰ ἰεαγηθὰ για: ““ἼΒῈ δηξ- 
(λοοΐβ ἴῃ {ΐ8 ραδδβᾷρῳ [25 ὑταάὶ ίουβ τρογαὶ ἀερὶῃ: ἢ 80 εἷπδ 

αἱπδὶ κπονϊθάρο, {πραρὰ Ἰνδ βίῃβ ὙἜΥΘ ΟἿΪΥ 8108 οὗ οὐέδοοι, 
ἃ}} Ὀ6 ὈῬθδίθη νυ τ πιαην δέγίρος, αν Ἀ6 ὙΠῸ εἰπὸ υὠὑέἠσεξ πον - 

Ιεᾶσο, (πουρῇ δ 5 π8 ΕΓΘ δίῃβ οἱ σοηεηιϊβοίοη, 8ῃ 8} Β6 θϑδίθῃ ΟὨΪγῪ 

ΨΟΙ,. 11. φς 
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(ἰὰ8 ἴοο ἢ848 80π16 δρί {ΠΠυδίγαίίοηβ οὗ (ἢϊ8 86 ηςπηθπὲ 
ἔτοτλ ϑαϊνίδη, Τογι !14η, δηὰ ΡΏ1]ο. Ετομῃ (ἢ6 οἴ 4- 
(ἰοη5 οὗ ΝΥ εἰβίθιη ὑροῦ τ 6 Ψψογάβ δαρήσεται πολλὰς, 
(βϑοπηα οὗ σ]οῦ Θχοιρ! Ὗ (6 ἰτΓεαυθηῖ 6 0815 οὗἉ 
πλήγας, ἃ85 Ατίϑί. Νυ. 968.) 1 Δρρϑᾶγβ {πὶ βἰδνθα 
Μ6ΓΘ Δ] οΠρ᾽ [Π6 Δηοίοη 8 βοπιθίϊ πη 68 ΟΓΌΘΙΪΥ βοουγροά, 
50 1104η. (τίς. 12. Α. πάρεστιν ἱμάς, ξαῖνε κατὰ τοῦ 
νώτου πολλὰς. Τῆδί {Π6 Β[Γ|Ρ68 ΨΘΓΘ ϑόῦθῦα ΜΕ ἢν 
ΤΟΆΒΟΉ [0 ΒΌΡΡΟβΘ, δηἀ οὐ [Π6 δΔυςΠοΥΥ οἵ Εἰρῃητοοί, 
Ψ6 ἰθάγη (ἢδὺ 1{ νγὰβ δον] 6 ῸΓ ἃ πιδϑίοσ ἴο :δῆϊοϊ 
ΔΏΥ ὨμΠδ6Γ οὗ [ἢ ΘΠ} οἡ ἢ]18 δογνδηΐ. 

49, Οη {818 δηά [ἢ [Ὁ] ον ηρ νοσβοβ Κυιϊηοοὶ οὉ: 
Βοῦνθβ {Πᾶΐ (Π6 86η{πηθηΐ 15 ργορηδηΐ ἢ ραίδοβ, 
δηά {πογείογε (πα (ῃ6 ψογάβ, βθβρδγδίθ!υ σοῃϑβι θγαά, 
8Γ6 ποΐ ἰο Ὁ6 ἴοο πιςἢ υτροά οἵ βίταϊῃθα. ΕἾγΕ 18 
ΠΟΘΓΘ ΠΡβύερα ἴο ρϑᾶςβ δηκὶ σοῃςογά, πη 18 ᾿ῃύδγ. 
οπδηροά ψἢ διαμερισμὸς, αἰδδοηέΐοα. Ἰθπάσδε {}}}8 ἰδ 
δΔαἀιπηγαίθα ἃ σεπθκαί ἵπιασα οὗ σιθαὶ εἰἰβεογά δπά 
ἀϊν!βοη5, ἡ οὗ 18 Τἤθη ἀθϑου 64 ὃν ἐέβ ραγέδ.- ' 

49. καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη; [11 18 αἰ Που}0 ἴο 68- 
(Δ Ὁ Π|53}} {Π}8 Ὠγϑοῖβθ πῃρογὶ οἵ {Π18 ρῇγαβο, ψῃϊοῦ, Ὀ6- 
ἴηρ; υἱἱογοα δηάβὲ οχίγοπια ἀριίδίιοη οὗ ταῖη, τλυδὲ 
ραγίαϊε οὗ (6 ορβουσιυ ψῃϊσἢ αν σ διίδοἢαβ ἴο 8386} 
δίῃ οζς οχοϊαπηδίίοηβ. Κηδίσῃθι}} δηά στοῦ! Ϊ8- 
ΒΗΡ ἰο ργοόνβε ἰδαΐ εἰ ΔΥῪ πᾶν {πΠ6 86η86 οὗ Ο ἐλωΐ. 
8366 ΕἸβαγ. Τὸ {Π18 ἱῃίογργαίδιίοη ΒΟΥ δὰ Ὠοά- 
ἀτγιάρεο δοςϑάς ; (6 Ἰδοῦ οὗἩ ψῇοιῃ ἰγδηϑ᾽αῖθβ : “Απά 
να ἀοΪ νΊϑἢ} Ο (δι 11 ψ6ΓΘ δἰγοδάγ Κι μα] θα ἢ" 
ΟδιρΌ6}} δηὰ [,6 (Ἰδεγο, ἤονανοσ, ρῥγείδγ {π6 νυϊς. 

τὶ} γε εἰγέρες. Μετὰ πορ]ζθηοθ, ἀρδϊηβὲ {86 ἸΙχῆι οὗἉ οοπδοΐδηοε, 
8Ὧ.41} Ὀ6 Βανθγεὶγ ρυμπὶβηθα, νἢ}}6 δὴ οἴδηςθ, ἰπ [186] σοπηρδγ νον 
Ἰαίηουθ, ᾿ σοπιπμθἀ Ἰρηογαηίγ, δηὰ νυ δου Πρ Πϊ, δἢ.8}} Ὀ6 παι! ] ἀν 
ἀφαὶὶ νι. ΤῊΪ5 πιθγο Ὁ] ἀϊδογτηϊπϑίίοη, πούνονοσ, 18 ΤᾺ} οὗἩ ἴοτ. 
ΤΟΥ : ἔογ, ψΠδίενοσ ΠΠΏΔΥ 6 [Π6 σδ86, σγαβρθοίρ ῥϑδῖ, ἔουβακαι, 
δηὰ τερϑηίαα β'ῃβ οὗ ̓ Ἰζῆογθῃοθ, πὸ πιδῃ 18 δηξ]οὰ ἴο ἰακα δοωίοτι 
ἴο Ὠἰπιθ6 1  ἔγοπι (Πἰβ ρᾶββαρθ, τεβρθοῦϊρς 8 ργθβθωΐ οὐ ἔιυΐυτα 
ΘΟΌΓΒΘ οὗἁὨ ἴδ : [Π6 νϑῦγ τῃουρῆϊλ οὗ ἀοίΐηρ 5ο, Ῥῦονεβ τπδῖ τ{πὲ ρεῦ- 
8οὴ Θηϊοσίδιπίηρ ἰδαὲ Γπουρῆς Π88 δυοίθηξ κηον ᾿ἴο ῥἰδοὸ 
εἶτ θεγοπὰ 118 ἔδνουγϑῦθ ορθγδίοη. " Ηδγα {86 ἐοϊϊονίωρ Ρ86- 
δδᾳεὲ οἵ Ευτρ. ΗἸρρ 1331. ἢ} θ6 ἔουπα δχίγθιθὶν δρροδὶὶθ: 
τὴν δὲ σὴν ἁμάρτιαν τὸ μὴ εἰδέναι---ἐκλύει κάκηε, ΒΌΒΟΙν 65. ἔγοπι 
συθε. - 
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(σ 8ΠΥ τπηοάσδγη νϑγβϑίου : “Θυ1ἃὰ νοΐο 1131 υἱ δοσθῃ- 
ἀαίυν," ἘοΒβοππι. δηὰ Κυΐηοοὶ οὄχρίαϊη : ὁ Θυδῆι 
ψο] ηλ υἱ 18Π| ΔΟΟΘΏΒι18 50 “Ἵπ4 λοιυ εἰδὴ 17 ἐπαΐ ἐξ 
1067 αἰγοαάῃ κἰπάϊεα ! Τί, Κὸ πῶς, ταν ὕῦθ6 γοηάογοα 
γμαιπ, φμαηἴορονε, ἤοιυ τπιιοὴ } ὅο τῆ6 Ηδφῦτ. ΓΙ, ἃ5 
1ηὴ (ἰδηΐ. 7. 6. ψῆογθ {πΠ6 δορὶ 88 τίἥ. ὅδ [β, 8,1, 
4, ΕἸ εἰσηῆεβ κέ, ἐμαί, Κα τῆς Ηροῦγ. ΘΝ. 8501 
58). 94, 7. Αοἰβ 8, 92. | : 
“,δο0. βάπτισμα ἔχω βαπτισθῆναι, 1 ᾶνα ἰο ὑ6, 1 
τοιβί, 508] 06 ὈαρίϊΖεά. Τῆὴδ ᾿ᾶρὰ τὰν 6 ἐπι 
ὉΠ Ο] 64 : “41 πγιιδὲ 6 ἱπηιηογϑθα ἴῃ αἴγα σὩ Δ ΠῚ1165.᾿" 
Οἱ {815 ἤρυνδίνο ΘΧΡΓΟΒΒΙΟη 566 ἰἢ6 ἠοί68 οἡ Μαίϊ. 
40, 24. δῃὰ Μαχγκ 10, 896. , 

0. καὶ πώς συνέχομαι ἕξως οὗ τελεσθῇ. ΤΊ 686 ἀΙΗ͂- 
Εἰ} ψογάβ τὸ ἰἤ.8 οχρίϑιηθα ὈΥῪ Κυΐποοῖ : “ α]8- 
πιϊ αἴ68 Π]Ἐἱ δαὶ βυθου πἦθ, οἱ αἰιὰπιὶ σγᾶνθβ δίηιιθ 
Δίτγοσθβ 11 βπ| ρογίογοηδο, ἀ841ι6 ἀπτ Θχϑι 8085 
ἔυδγιηΐ, π84116 ἀτ1ΠῈ ΠΊΟΓΒ 648 ΠΙΘΓΙΐ, ραῦςί8. στγαν 8- 
βἰπηὸ τη ηθ 1051 σ᾽ 8168 5. ΒῈ Θ᾽ 685." 

- δ1-:-..8. ὅ66 τῆ6 ποία οἡ Μαῖῇ. 10,81, 56η4. ᾿Αλλ᾽ 
ἢ εἰροϊῆθθ παν γαέλοῦ, οὐ ὁϊιὲ οπἶψ, 8 Ἢ οἰβίθίῃ δχ- 
ἰαῆι8, ψῇο οἰἴ68 Ατὶβίορῃ. δη. 116]. δηὰ Ῥᾷο. 475. 
Ἢ 8ῃου α γαῖῆοῦ 86θῆὶ {Ππΐ {Π6Γ6 15 80 6111ρ515 οἴ 

οὐδὲν, Δ τῃδί ἀλλὰ 5 ρυΐ ἔογ ἄλλο, ““ ποἐ᾿ὶη οσἶδθ 
διιέ.". ΤῊ ὉΠ ον ηρ νογά8᾽ (οῦβογνοβ Καὶ 61) ΟΓΘ 
ῬΡΟΌΔΡΙΥ ἰογηθά ὕροη ἴμοβα ὁ 1ῆ6 ῥτοριοί ΜΊοδΙ, 
γ.,0. .-. “π᾿ ἡξυ 
5 δῆ. ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον; Τὴ «6» 81- 

ψενϑα δηά δχαίηϊηθά (6 ἴδςβ οὐ {πΠ6 ϑᾶάνθηβ, ἴῃ ὁτ- 
ἄδθγ ἴο ρῥγϑάϊοὶς ψῆδὶ ψνοδίῃο τρις θ6 δχρεοοίδα, 
(πῆ οἢ 1Π΄ δὴ Δρτ᾽ου ΓΔ] σου ΓΥ τπυπὲ ἤαῦθ Ὀδθη 
ΘΒΡΘΟΙ ἢ γ ̓πθγθϑιηρ,) δηα [ἢ 5 ἰο [Δ4Κ6 τῆ61Ὁ τ6ᾶ- 
8ΌΓ65 ΔΟΟΟΓΟΙΏρΡΙΥγ. [τ Ψὰ8 ὑῃουθοσα ποί ηιθαβοη- 
ΔΌΪ6 0 βϑύρροβοα, πδαΐ (ΠΟῪ σου], τι δαυδὶ οδΓΘ, 
διϊοπὰ ο {π6 β'ζηβ οὗ (ἢ8 Μαεββίδμ᾽β δάνοηϊ; δηὰ 
τορυϊαίο (ποὶς τοῦτα] οσαπάπςί δοςογάϊηρὶν. Βν δίκαιον 
Ψ6 τὐυϑί ἤθτο υηἀοηβίδηα (Ὑ1}} Οτοιί μ᾽, φιοά πεγὲ 
οοπυοηϊί, τοπαΐ ἐν γοασοπαδίο; ἃ5 τὸ ῬὮ]]. 1, 7. δηά 
εἰβενῆθγο β ' 

᾿ 8. Κιιΐϊποοί ἀριΪΥ οἰ65 Μαϊπιοηιθθ οὐ δαημράγ. 
ὩΝ ὅς 
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. θΘ. “Ναῖ, 8ὶ ἀΐϊοδὲ τηυξιο ἀ8ῃ8 ἀθυξζοσὶ, δϑίκιιϑ, 
υἱὐἱ ἀς οδυβεᾶ ποβιγᾶ πα] σοί ἃ δυμοαγιο Βαπη 0, 
ἀοογοαι σοραηῦ μι. οατὰ οο δαβοολάοσθ. δεῖ 
060, 5ὶ ᾿Ἰῃσιιϑαῖ 4υ}5 Αἰίθγιπι ἀδ αἰἰυᾶ τὰ βἰβὶ αἢ) 60 
δοϊᾳιὰ, να] ἀς ἀδίημο αἰΐαιο 1Π|δίο, νϑ 3:6 4υἱ 80- 
ουδαΐ, υἱ ἃ βιροτίοσὶ δγῃοάγιο ἀθ ἰρβοσιιὰ ἴα ἀ6)}0- 
ἀϊςσοίαν, ἀθθ!ογοσα ουτὰ 1|1ο 1Π|ὰσ αἀδοοπάσεα οοριυηί. 
Αἴᾳις τ ἢὲ ἴῃ τοῦυ8 4118 ομμηΐθιβ 1811.8 τῃοαὶ. ἢ" 
1͵Θ {Βθὴ ἀβδίθυιηηθ8 {πὸ βθῆδα οὗ ἴΠ6 ρᾷβθθρθ ίο ὃς 
{Π18: ““Β6 γϑοοῃοι θά, ψὨ1]6 ἐμοῖς ἀγὲ οὐ [6 ψἂν [9 
(Π6 τηδρίδίγαϊθ, ὙΠῈῺ τ ογοάϊζος ψο ἀδμγαπάβ οὗ 
[866 ἘΠ6 ΠΊΟΠΘΥ ἄπ, δΒοι{|6 [ἢ6 Ὀμβίηςοδβ8 ἢ Ὠϊα) οἱ 
ἴδῖγ [ΘΟ γπΊ8, ῬΓγοιϑίηρ δῇ {Π6 βαῆς ἰἰπιθ (πὶ δου 
ΜΠ, δὲ α οογξαϊη ἐδηιδ, ΟΣ ὉΥ ἰηδίαἰηθηΐδ, ΡΑῪ [ἢ68 
ἸΏΟΠΘΥ ; ἴοτ [Π6 πηδρίϑίγαία ΜΨ|} βθηΐθησα (86 ἴῸ 
γαν ἀοιρὴ ἐΐδ ιυλοίο δι αὐ οποο, δηὰ 1 τοὺ ἀοβῖ μοί 
Οὔδυ [18 οὐάογ, (Ὧ6 οτγράϊϊος ψ}}} ἑᾶκο (66 Ὀείογθ 
(6 Ἰυάρεα, δηά ἵβοὰ ψ|}} θ6 σδδὲ βίο ργίβοη, υῃᾷὶ 
ἴῃοιι πδ8ῖ ρα [6 υἱἱογιηοϑί ἔλγι ἰηρ." Δὸς ἐργάσιον, 
ἔα ὀρεγαπι, ἀο ψοιαν" μέπιοδσί. Τΐβ 8 Θν ΘΠ ΕῪ ἃ 1.,8- 
{ἰπῖϑ. ᾿Απαλλάττεσθαι, ἀπὸ τίνος ΒΙρηϊῇ68, “10 ὃ 
τι ἃ οἴδηυ ἰμίηρ, ἰο 6 ἀἰϊδβιπβ8θα οἵ ει 50 ΌΥ ΔῪ 
ΡεΙβθη. [{18 υδεά, (38 γ8 50} ].) ἴῃ 8 )ογδηδὶο Β6 1.88, 
οἵ ἃ οὐἰπηῖηαὶ ψὴο 18 αἰϑηγββοά, ψ θὴ δὴ δᾶνδγβθασΥ 
ἄοοβ ηοΐ ἔο!]ονν ὑΡ δὴ δεοιυββίίοῃ, ογ οὗ ἃ ἀοδίοσ γδμο 
Γοοοῖνο8 δὴ δοαιυϊμίδηοα ἴγομι ἢἰ8 ογϑάϊγογ ὈῪ ΡΑΥΪπρ 
ΕἾΘ ΤΠΟΠΘΥ ἄπ, ΟΥ τηΔκΚίηρ Δη δρτοοπιθηί. ΜίδηΥ 
ΘΧΑΠΊΡΙ68 δἃΓ6 ρῥγοάμορά ὃν Κυρῖκο, Κεοῦβ, 1 β ΟΊ, 
Δηὰ ε(βϑἰείη ; 6Χ. ρύ. Χϑη ἡπεῖ. ῷ, 9, 0, πάντ᾽ 
ἐποιήσεν ἃς ἀπαλλαγῆναι τοῦ ᾿Αρχεδήμου. Ῥῃηΐες. Μι- 
ἰδὉ. 1. κελεύει ἀπαλλάττεσθαι αὐτῆς ταχέως. Κατα- 
σύρειν 8ιρἘ 168, ΡΙΟΡΘΙΪΥ, ἴο Ρ0}}, ἄγαν ἀοιυη (κατὰ), 
ογ οἰ; Ὀυϊ ἰογο, ἰο ἀγᾶρ᾽ οὐ ἤδ] αἰϑαψ, δῃά ἰΒ οἶδ 
υϑεἀ οὗ {Π0886 Ψῆο σα ἢυγγθα ἈΨΆΥ (0 Ἰυδριμοῃέ ΟΥ 
(ο βχρουίίοη. 80 Ῥῇϊϊο, 1010. 

ὅ8. ᾿πράκτορι. ΓΘ ψοταβ πράττειν Δη4 ἐκπράττειν 
ΒΙΘΏΪΥ ἴο γοφμγ6 οὐ θααρέ, Δ Θϑρθοία ]Υ ἰο οχδοῖ 
[πΠ6 ραγτμθηΐ οὗ ἃ τηυϊοῖ, ΟΥ Βοπηοίπ|68 ἴο ρμυΐ ἴῃ 6χθ- 
σαςοη ἃ σΟΓΡΟΓΔΪ ρυηϊδῃπιθηί. 80. {δὶ πράκτωρ ἀ6- 
ῃοΐθ9 {π᾿ ὁταοσίον βῶπ; 88 ἴῃ ΖἜβοῆ. Εηι. 815. (οἰτοἀ 
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γ Κυϊποε]): πράκτορες αἵματος. Ηδησα ἢ ταἰηὸ ἴῸ 
ἀεηοίβ {8 ἀρραγίέον οὗ τῃ 6 τηαρίϑίγαίο, νῆοβα οῇῆςοξ 
1 νψἈ5 ἴ0 566 σαγγδαὰ ἱπηίο θχδεουζοη ἐπ βοηΐθπος οὗ 
πε τηαρίϑίγαῖο Βρθηςο ἢ6 15 σδ]!]6α, ἴῃ Μδιῇ ὁ, 25. 
ὑπηρέτης. Βαϊ πράκτωρ 185 (πὴ ΤἸΏΟΓΟ σρεοϊαΐ ἴδτηλ. Οἡ 
46 νος λέχτον, μεἰέο, 266 {Π6 ποΐθ οἡ Μαγκ 19, 42. 

(ΓΗΑΡ. ΧΙΠῚ. 

ΨΕΚΒΕ 1. Οὐ {Π| ὀοοσαδίοῃ δη4 ϑοορα οἱ {Π||58 ραγὰ- 
δῖε, τυ ἰοΐ 18 τηοϑί ϑἰδθογαίθὶυ ἀδίβι θα γ Κυϊΐποοϊ, 
866 Μτ. Ηογηρ᾽ 5 [ηἰγοά. 9, 621. 

1. παρῆσων δὲ τίνες---Γαλιλαίων. 866 1Π6 ποία8 οὗ 
τοί 8ηα ὙΠ Όν ἀρ. ΕἼ8]6υ. 

1. ὧν τὸ αἷμα Πιλάτος ἔμιξε μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν. 
Α περ]ίροης ντὰὺ οἵ Ἐχργοδβίηρ {πὶ “ποτ Ὀ]οοά 
τγᾶ8 τη] ρ]οαἀ ψιςτῷὴ {Π6 Ὀ]οοα οἵ [6 5Δογῆἔςαβδ, 81η66 
ῬΠαΐα βοΐ ἢὶ8 βοίἴθυβ ἴοὸ β'δῪ [πδπὶ ἢ] 6 βδογὶ- 
βοίηρ." Αοϊά ἴγορο, ποῖ, οσανογ, νι του ρῥᾶγαὶ]- 
16], ἴογ1 ἢπὰ ἃ νΘΓῪ 5: ΠΊΉ ΔΓ οὔθ ἰῃ ὙΤΠΘΟΡΉγ]. Τί). 
147, Α. οἱ μὲν οὖν ἐκκεντήσαντες τὸν Β,, ἀνεῖλον, ἀναμε- 

, φοίγυν τοῦ δείπνον καὶ αἴμασιν. Ὑ οἰθίο 1 δΡ- 
ΡΟΒΙΙΟΙΥ οἷο ῬῇῃΠο, 791. Β. (Τ΄ 2, 816, 1.) ΨΒοζε, 
αἰνὶπρ ἃ τϑᾶβοῃ ΨΥ οὐ ογάογρα τῃδί ἃ Βοπιοϊὰθ 
80 ἢδά ἢρά ἴο δῇ «ἰΐαγ ἴοσ τοιρο ββοι)]ά 6 ἀεἷὶ- 
νεγϑά ἀρ [0 Γ ρυη βῃμηοηΐ, 88γ5 : αἵματι γὰρ ἀνδροφόνων 
αἷμα θυσιῶν ἀνακφαθήσεται. 1 ψ88 Ἐπουρῇΐ, Ἰηἀεοα, 
τηοβί δἰγοοίουϑ ἴο βίαν ΔῃΥ͂ ΟἿ 8[ Δ δἰΐδσ. [ἢ (ἢ 18 
νίαν νεοιϊδίοίη οἰἶθ8 [ν. 10, 89, ““ΝΝρίδῃ!ψο 88 .ΓῸ 
ταϊχία Πποιηίπαιῃ ροουάασγαια οϑο δ γοβρογϑι8." ΤῊΘ 
765 τοραγάθα ρστίανουβ ἀϊϑογάθγβ, ΟΥὁἠ ἤθΑνυ σδίαπη- 
[168, 85 δαηΐ Ὀγ οα ἴο ρυπιϑῇ ἐΟΓΠΊΘΓ 81η8 σοϊητ 64 
Ὀγ {6 ϑυβδγοσ. Νον" γρᾶβοῆ ἰθᾶσἤθβ 08 {δὲ ἐΐ6 
δοΟΩ οΓ εν] γίβϑίῃηρ ἔγοίῃ Ἔδχίθγῃ δὶ οἰ ΓΟ 8865 ἀ6- 
ῬΘΠ8 οὔ νϑγίοιιβ σϑιι868, (Ὧγ γοπηονοὰ ἔσο στρ ΟΥ 
γοηρ᾽ δοίϊοπ, ἀπ {[Ππογοίογα ἐγὸ]αθη 0 ὀσσαγβ, ψ1}- 
οὔ θείηρ ργθοράθα ΟΥ̓ δἰ ἢ ΘΓ Βοοά ΟΥ 6.}} ἀδοάβ. 
ΟΠ βΘαΘΠΕῪ ΠΟΙ ΓΠΘΓ Ὅδη ῬΓΟΡΘΡΪΥ θ6 ἰογπιρά “οἰ ἢ ΟΣ 
γούνατ 8 Ὁ ΤΕ ΜΠ ΕΙΣ (Βοβθηῖμ.) ΤὨΪ8 ΟΥΙῸΓ ἴῃ 
ὁρίηΐοῃ, δα ἰθιΠ ΘΓ οὗ Ἰάρπιοηΐ, ον 1] ογὰ Βεγα 
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1865 οοσδβϑίοπ ἴο γόργσονθ. ον διγίπον Ἰη οσιηδί ΟΏ 
οὔ {18 δ 0] 6 οὐ 1 πγιιβί γοίδγ {πΠ6 τοϑάδγ ἰο Οτοί5. - 
., ΦΔοβερῆαδβ, ἱπα θεά, ἢ85 ποΐ πηθηϊ!:οηθα δηΥ. (:4}1- 
ἰδ 8 βἰδίῃ 1ὴ ἢ τομηρὶα Ὀγ Ριϊδῖα; θυϊ βυβιοιοπς 
τῃαίίογ πᾶν Ὀ6 ἰοιυηά ἴῃ {Πάϊ Πἰδβίοτίδῃ ἴο ᾿πΠἄϊιοα Δην ἢ 
ΟἿΘ ἴο ογϑαϊὶ 1018 ΠΑΓγϑίίοη ; [ὉΓ ἴγοπη τΠ 6 βδῖηθ 
δΟυΓΟΘ ψ6 ἰϑϑγη, {Πα οὗὨ 81} τῆ6 πδίοῃβ οὐ Ῥα[οϑίηδ 
{πΠ6 41: 88 ψογο [Π6 τηοϑί βοά!:ἰουϑ,. ἀηὰ {Πᾶὶ ἰὰ- 
Π|0}}18 ἰγθαυθη! ΔΓΟΒ6 δίηοηρ ἴῃ6 Ψ6ν)78 ὄονθὴ Ὑἢ116 
Δ586: ]6 ἃ δἱ (86 βοϊδθηνη δείϊναϊβ, ἀπ σψοσγὸ οὶ ὑπ- 
δια] ἴῃ {Π|6 νϑγῪ ἰδπρίε 1561. Εογ ΨΠ]ΟὮ ΤΟΆΒοα 
Ἡεγοά οι θοιβα {{Ππὸ ουγοβα Απίοηϊα, δηὰ ραγγβοποε 

ΜΠ ἃ τ ΠΆΓΥ ἔοσγοθ [Ι͂ὴ οοῃῆεέεηγαίοη οὗἁ {π6 
δῦονο, δ᾽ εἰϑίθιη οἰἴ65 .08. Α, 1, 4 ὅς 7. 17, 9, 8. ἃ 
0. 17, 10, ὦ. Ηδ 88, ονονοσ, οὐ θα {π6 (οἰϊον- 
ἴὴρ (776, 18.) μάλιστα δὲ τὴν σφαγὴν τῶν περὶ τὸ ἱερὸν 
ἐδείνου ----- αἷς ἑορτῆς τε ἀνεστηκυΐας, καὶ ἱερείων ἐν τρόπῳ 
σφαχθοῖεν. [ἴτ ἰἸὰ5 Ὀ66η ἀδηϊοά αι {Π6 Οαἐίααπς 
ΔΒΒΘΙ]οα δ ὑπ ραϑίβ ψ ἢ (Π6 γοϑὶ οὗ ἴῃ6 ΖΦεν8. 
θυΐ (Πδΐ ἴῃον ἀϊὰ 80 15 ργουδά Ὀγ .998. 778,17. Οηἡ 
{Π6 88πι6 δΔιι Πογιν, να ἰθΆγη {Π8ὲ [18 ἀοι]6 ργοάϊο- 
τίοη (ἴοσ ἃ ριδαϊοίίοη τὲ 88, 48 ψ}6}} 848 δῃ διἰπηοηΐ- 
100) Ὠοΐ ἰοῃρ δἰ. διζαϊηθά 115 ἤἸΠ]πιθηῖ ; [ῸΓ 
δίησθ {Π6 Ὺ ψουἹά ποῖ ἰδάγῃ ψ  βάοπ,, Ὀυΐῖ, ἀδερίϑίησ 
16 ἰηϑίγαςσίίοη οἵ (τβί, οΪαηρ ἴο ἃ βοα ἰοῦ ἀ18ρο- 
5110η, 1 οἴϊθηῃ Παρρϑηθά {ῃδὺ [ἢ [86 νΟΓΥ. (θηρὶα 1Ὁ- 
561 δὴ ἱπῃ πΠ γα Ὁ ]6 πλυἰἰὰ46 οὗἩἨ 726 »)28 ψοσα βίδιῃ. 
566 Απί. 20, ὅ, 8. Νάγ, δίϊοσ {ἢ6 εἰνὶ! σομμμγοίίοῃ 
Πα ὕγοκθη οὐ, {πΠ6 ἴθιηρ]θ. θοσδιηα {ΠπΠ6 5θ68ῖ οὗ ψϑ8τγ. 
566 ΒΕ}. 9, 17, δ. ἃς 9, 4, 8, 12. 4, δ, 1, ἃ 4. 4, 10, 
1. ὅ,1, 8. ὅ, 8,1. 6, 9, 1. ἃς 8, 6, 92, 4. 60, Φ, 6. 6, ἅ, 
1. 6, 8, ὅ. 6,9, 4. 7, δ, 4. ὅδ66 αἱρῇ ἀρ. Κοροθογ. 

4. Σιλωὰμ. Οὐ {Π18 ΡῬΓΟΡΟΙ πᾶπι6 866 1 σμίίοοῖ, 
ΝΥ εἰϑτοἰη, [ζο] πὰ, ΔηΩ ΟἿΠΘΓ ντιΐογβ οἡ 1[ἢ6 ορορτἅ- 
ΡἢΥ οἵ Ρα]θβῖῖηθ, ἱποϊαάϊηρ Μτ. Ηοκεε᾽ 5 [πὲγοΐ. 
4. ὀφειλέται, 5πηθτγβ. Α ΟΠμδίάθα 1άϊοιη, ὈγῪ ψ]ηςοἢ 

ἀθὺυῖβ ἀπά βίης, δῃα ἀθίοτβ δηή βίπηθιβ, ἃΓὸ Δ] {61- 
ὨδίεΪν ᾿Ἰησπδηρεή. ΤΠ δυΚυας δηα Ῥαδγβίδῃ νϑγβ ἢ 5 
αν μϑοζυέον ει, [ἢ (Π1|5 56η86 ὙΠ οἴἴζθη Τσςιτβ 1η 
τῆς Ομαίάθε Ῥαγαρίγαβοβ, δηα ἴπ 1Π6 Παυθίηίςα! 



. 
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ει εηρβθ. ὅ66 Βυχίοτί, ἰῃ 8. 1,. ΟΠ]. διὰ δῦ. 
δ'οο 4380 {πε ηοΐα οἡ Μαιίῆ. 6, 19. 

6. ἔλεγε ταύτην τὴν παραβολὴν. δ βροῖκα {818 
ῬΑΓΑΌΪῈ 1 ογίογ ἴο ἰδθδοῖὶβ {ἢ ον ἀδηρθγουβ ἰζ. 
ὙῈ88 10 801186 {Π6 ἸΘῪ οἵ αοά ἴο ἃ ἰίςθῆβα οὗ βίη. 
(οβθῆμ.) Απά ἰο ἴον πϑιῃ (ῃδί, ᾿η]6 88 (ΠΟῪ 
δνογιοα (Π6 ψγαιῇ οὗ (ὐοά ὈΥ {{π6]Ὺ γορϑηΐδηςθ, [6 
)υὰδρτηθηΐβ αἰγεδάν {πγοαϊθηθα πιυϑὺ Ὀ6 Ὁ] Π]16ἀ, ἴῃ 
16 αἀδϑίταοιίίοη ὑοίῃ οὗ {ποὶγ οἷν] δηα γαϊιρίουβ 
ΡοΟΪΠν. ΝΞ 

6. συχὴν εἶχε ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ πεφυτευμένην, 
πδα ἃ ἢρ-ἴγοθ ρἰδηϊδα τη ἢΐ5 νὶπογασγά. [10 18 οὐ]οοίοά΄ 
{πΐ 1ηὴ ἤρου. 22, 9. πηδῃ ἅγο ἰογθι ἄρῃ ἴο ρἰδηΐ ν᾽ η6- 
γαγάβ ψ ἢ οἰ Γ βογίβ8 οὗ ἴσθθ8. Βυΐί Θ᾽ ποτε ἀ6- 
Ὠοΐδβ ποῖ νἱπεγαγά, θυΐ δεϊὰ ; δηά νἱπογαγάβ δΓδ 
ὈγῚ {τ1πΠ6 Ηδφῦτγονβ γαίθοσ 8814 (ὁ δὲ ρῥδηϊθὶ τἢδη 
ΒΟ ; ΠΟΘΙ(ΠΟΓ (ὁ {7668 866Π) ἴο ἔἴοτπῃ [6 530] 6ςεὶ οἵ 
(ἢ6 ρμαββᾶσα ἴῃ Ὠδιῖ. ΟΥ χὰ ΤΠΔῪ ΒΌΡροβεα {Π6 Ῥγο- 
διθιτοη το ἤν οχιθηάοα βο εἰν το τπιτησ [Π6 νη6 
ἴῃ στον Ὑ10} ΔΠῪ ΟἴΠΟΓ ἔτεα; ψΠ]ΟΪ 185 σα] θα ὮΥ 
(ὐοἰυπλ)6}]α δηά οἰἤογθ υἱέδς πιανλέαγο. (Καυϊποο!.) 
Ηδγο τὴν ἰθαγηθα γοϑάθγβ Ψ}}}] γθϑ "]γ (4}} (ο πιρὶπά 
τη Ὀδδι 1] 11η685 οὗ Ηοτγαςσθ, “ Ετγρο δι δαιι ἃ 
νιῖε8 ργοράραγο Α1185 τηδυδί ρορι]08," νἤογο ΜΝ. 
οἰῖο8 (οϊυπιρ!]α, 11, 2. 79. “Ὁ: φυοηὰθ νἱτδι.8 
τολγ δηίυγ." [10 88 ΟυΒίΟΙΏΔΓΥ (88 γ8 Ἦ᾽ εἰβίθι η) ἴο. 
ὈΠΙ6 ἰγθ 68, Θϑρθοίδ!} } ν τπ6 νη δηά ἢρ,, νν ἢ! ἢ τῇσι6- 
ἕοτα αῦονθ ἐθηῖυ {1π|65 ἰη {π6 ΟἹὰ Ταβίδιηθηϊ ἃγα 
ἰουηα σοπ]οϊησά. 

ἤ. τρία ἔτη. Κυϊηοοῖ ἰδ κο8 {Πὶ8 ἴο ἀδποίε α ἰοηδ 
ἐΐηιο, ἃ σοτίαϊη ἰῸγ δὴ υποθγίδη ἢππλῦθγ. Βιιί ἢς- 
ἰγθϑβ πὶ ὕθασ δ 4}}, ψ}}}, ΌῪ ἰδαΐ {1π|6, Ῥγοάμοθ 
τυ, θοίογε ψἢϊοἢ ἄπια (18 ΜῈ Ἰεάτῃ ἔγουι Γθορῇ. 
Γ. Ρ, 8,17. δηΐ (οἸαπι.) {Π 6 Υ ψ γα ποΐ ἴο θ6 ργιηθά. 
50 Μαιηοηϊά. Μοῖε Νεανοοῆ. 8, 87. (εἰ Ὀγ ᾿Υ ε(5.) 
“ε δι ΠῚ ἰδΙΏΡι18, ΡῈΓ αυοὰ 68, αἰ ρΡἰαπίδηίςυΓ, ἴῃ 
τογγᾷ 1βγδθ 18 ἔγυσῖι5 ἔδγγε αἰ Πδγυηΐ, οϑί {τ θηηΐυπ. Ὁ 
στε, Ὠονανογ, {Π6 (ἤγοα γϑϑιβ τηιιϑῖ ποῖ 6 ἀδίεά 
ἔγσοπ) 115 θεϊπρ' ρἰαπίοα, Ὀυϊ ἔγοηι 118 ἢανίηρ ὈΘΟΟΠῚΘ 
ἔτυ{-θοαγίηρ. 
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. ἥ.. τὴν γῆν καταργεῖ, ἷ. 6, ἀργὸν ποὶεῖ, (88 ἴη Εϑεἶγ. 4, 
21. θ, 8.) πιακο5 δέου ίθ, οὐ (88 15 ϑαμἰ ργονὶποιϑν [ἢ 
“16 Νοτγίι οὐ Ἐπρίδηά) δερξαγδ ἐ6 στομμά. Μεῖ- 
Αἰθίη ςοἰἴοθ8 Αὐλϑίοῖ. (σοῃ. Φ. χαίρας ἀργοῦ γενομένη. 
ιοά. δίς. 19, 42. Ροϊγῦ. Ρ. 6156. Τμθορῖιτ, διὰ τὴν 
ἀργίαν τῆς χώραρ. ὅδ66 αἷ520 Κυρξκα. 

Β, σκάψω περὶ αὐτὴν. δὸ ΖΕ ΒΟὮΥ]. Ε΄, ῥση. περισκάψμαε 
τρὺς ἀμπελῶνας (ν|ῖ68) καὶ τοὺς βότρυας εὐπρεπεῖς 
ποιῆσαι. δεα Δρρεηΐ. δὰ δι. ΤὭρβ. οἡ φνυτόσκαφαν. 
Απά Τίδοονγ. 1ἅ. 24, 886.ὡὨ. ΤΠα ψογὰ περισκάπτειν 
Οοουτβ δἷβδο ἰὼ ἢ]. δυά. ὅὃο Ηοῃ. Οὐ. Φά, Φ42. 
(εἰιοά ὕγ Βιυ κ|6γ.) Ἦτοι ὁ μὲν κατ᾽ ἔχων κεφαλὴν, 
Φυτὶν ἀμφελοίχοαινε. δ εἰϑίοίη [886 τηδῦγν (Ἰαβδβίς δὶ 
οἰϊδείοηϑ, ἔτοῖη ψ ΟΒ 1 ἀρρδϑὲβ (πε (ἢγος ἐδίηρε 
ὝΘΓΘ ΠΟΟΘΘΒῪ [0 [86 σε ἰναίίοη οὗ (ἢς ἽΕιεο, ἀϊρ- 

ἰηρ, ἀυηρίης. δηὰ ψδαίογιηρ, δὴ 4 Θβρϑο δ! }ν (Π6 ἢγεξ. 
ἵγε Αἴ6 (οἰά ἰῆδι ἢρ-Γ6 685 Θχ δι. (Π6 59]]. , 

Ω, κἀν μὲν ποίησῃ καρπόν---εἰ δὲ μήγε. Ἐρτο {(Πογα 
8 [168 Βροάοϑῖ ψϑδηϊηρ. ΕῸΓ, (85 Κυϊηοεὶ οὔβεγνθα) 
ἰη Ὠγρο( θίϊοαὶ βθηΐθηςθβ, 1. 6. ἰπο86 Ὀαίογθ ἴῃς ἔϑε- 
106 Ὑ τϑηῦοι οὗ νη ϊοἢ διὸ μἰαοοα (ἢ6 ραγίο 168 εἰ ἐὰν, 
δῃά 86 ἢ Κα, {6 ἰδιῖοθε θοῦ 18 οἴθη οὐρα 
ονθη ὈΥ (6 ὑθ8ὲ Οτοοκ πιο, ψ ῃθη οἰπος [6 
ἰοῃς οὗ νοίςθ, σουπίθηδηςθο, τοί οΠ8, ΟΓ “ΟΒίΌΓΘΑ οὗ 
[Μ1πΔ ῆο διηρίουοϑά βιοἢ ΘΧΡΓΟΒβιοηβ, ἰϑἀἸςΒῖθ8. γεβδὲ 
15 ψϑηίης, δ ψἢδὲ τηιϑί 6 υπάογοίοοῦ ; δη4 {8 
ἤρατο οἵ Βρθϑοῖ [88 (ἀγϑιθθ 8Π8 δη4 δηοίθος τοῖς 
δοδοιαϑίς οϑ] ]οἀ ἀνανταπόδοτον. ΓΘ ΟὈΓΟΙΘΒΘΏΘΒΑ οὗ 
δχργοβδϑίοη Ψψὰθ ποῖ σοηβησδα ἴ[ῖο ςοἸοφλϊαὶ ρἤγϑαθο- 
ΙοσῪ, ὕΐῖ 18 ἰουηά 1η {{| 680 δι (ἤογβ, Δα ρφἄρφο!α ]} 
{[π6 ΑΕ. ομθβ. ὐχϑρ]68 8ὲ8 ργοϊιυοορα ὃγ καὶ μαὶ 
Κυρκβο, δηά δ᾽ οἰβίθίη, δηάὰ Ὁ. τοδῆν ἘΠ ΟΣΒ οὐ τῆς 
Οτθοῖκ ΟἸαϑθῖςβ,  οβημοί, {Πογθίογθ, ϑρργουθ οέ 
1)οάάανκίμε δμὲ (διρ 6115 νϑεβίοη, ““ρϑῦῃδρϑ 1{ ἸὩΔῪ 
ὕθαν ἔτυϊς. [158 ὈρίίαΓ ἐο οοιρίείθ ἢ6 βθῃηΐβῃορ, 
"ν βυρρίγιμᾳ τἰ6 611Π|ρ8}58 ἐΠ15, ἄγαθον ἐσταὶ ο᾽ καλῶς 
Ε΄ τ πὰ 611} 818 15 ὑρς ἴῃ ΤΒυογά. [.. 8, 8. 
δὸο ΤὨαογά. 1.1, 418, 8, Εἰρ9. καὶ ἡν μὲν δυμβὴ ἡ 
πεῖροι---οἰ δὲ μὴ, ἄς. 80 τ ΒΌΡΙΡ. Ἐπ ἤρόίωνΝ 
40. εἰ νοῦς ἔνεστι---εἰ δὲ μὴ κι τ᾿ λ. Προς. ορ. Αἰδρα. 
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80. ο. Τάθαῃ. 1879. ἃ 1451. Ἀλτο (485. 696, 18. αὶ 
195 ΒΌΡΡΙΙΘα ἴῃ Βι, (. 8, 18. εν ἀρχιστεύσῃ σε, 
ἄγαθον" ἀγκιστεύετο, εὧν δὲ μὴ κι τ. λ. ἸΠοΓὄό 15 ΓΟΆ50. 
ο {Β1ηΚ τπαὺ (ἢ6 δηοιθῶς ατοοὶς Εδίἤογβ ρογορινοα. 
486 6} 1|ρ815, ἔογ Ἐπ γι. 115 ΒΌΡΡ] 168 11, εὖ ἔχει. 

11. πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας, '. 6. ἸΑθουτΓΙΠρ᾽ Ὁ ΔΟΓ, 
Ὡού τ 6 ΓΟΪγ (48 Ηοἰηβίυ5, οϑεηπι. δηα οἰἤθγ9, πηδίη- 
161} 8η ΠΠΓΓΩΥ ΟΥ̓ ΆΦἀϊβογάθγ, Ὀμ σῃθ ᾿πῆϊοίο ὈῪ 
8 ΘΝ 9ριτἰῖ. δο Ευς γι : Δαιμόνιον ἀῤῥωστίας, 
μὴ ἐῶν αὐτὴν ὑγιᾶναι. ΤΙ 56η56 ἰο0 τοαυϊγοα ὃὈγ {86 
[ο]ονίηρ ψογά8, ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶφ. Ἐλβπον οοτη- 
Ρᾶο5 Ευγρ. Ιρῃ. Ἴδυν. 1817. τί πνεῦμα συμφορᾶς. 

ση; [αὶ ποῦ (ἢ6 8688 15 ψίθοὶγ αἰθοεγθηῖ ; 
δη4 Μαυκ]δηὰ ταν τοάθεα ᾿τ, “ Ουϊὰ 5101 νο  ΘῺ8ΒὉ 
αὐυδηλ πηϑϑίθαη γοὶ θαθθη Ὁ Τπα ρἤγαβα ΠΟΥΓΘ- 
βροπάβ ἴο {π6 Ἠοῦγ. ΓΙΌΣ ΓΤ, 828 1ῷὼ 18. 0, 80. 
ψ ῃοτα (6 δερί. [88 πνεύμα κατανύξεως. ΤΗΪ5 ὁΧ- 
τ πο 9. αἶθο διρίογθα Ὀγ Ῥδμὺὶ ἴῃ 815 ΕΡ. ἴο (ἢς 
ΟΙΏΔΏΒ 11, 8. Τηαὶ (Π6 ΗΠ Θῦτον8, Ἔβρθο δ! (ἢς 

ἘΔΌΡΙΩ8 δηά 'Γαϊπι 88, αἰἰγιυαα ργθϑιαἸηρ' ΒΡΙΓΙ 8 
88. φεκὲξ (ὁ δἰπιοϑὺ δνοσὺ {πΠηρ, ΘΒρθοια ν τ Δ ΘΓ, 

᾿Ζοοί, αἷγ, ὑγχαγ, ρϑβί ! θῆςσο, οοἠοσμέίοῃ, ρΘΟΏΘΙΒΙΙΟΠ, 
τη Γ οἤΥ, ἀγάθης ἠοϑίγο, [δ] 1οἱ ἐν, σα απ, ἀγΘατΊΒ, 
Βοδ ἢ, 5: Κη 655, ἀθαῖῃ, ἄς. 89 θθθὴ “ἤονῃ Βγ  ἅ- 
ΘΏ861} δὰ δοία. δΔηά {Ππ4| τσουοὗ ἐξα βᾷπ)α ορί πΐοη 
σϑὰϑ οηἰοτίαἰ θα Ὀγν (86 Οτθϑεῖς ρῃ οβορίνοῦα, ἃ8 ἘΠδ- 
105, Ῥγιδαροσαβ, Ρδίο, Ριοίίηῃβ, ΟΠ αϊοίάυ8, Μαχ. 
Ἔγτ. ΑἸςοΐποι, Δριολυὰ, ἀρὰ οἴπεσβ, ἄρρϑαῦβ θοίῃ 
ἔτοσι ιοά. [,Δοεί. 8, δῷ. δηά τ86 ντηρβ οὗ {6 
ΔΒοΟΨνΘ- ΤΟ ΒΕ ΟΠ 6 ΡἢΠἸΟΒΩΡΒ 6,8. Ἐἢδί ἀἸϑ64568 6 ΙΓ 
Θδρθοδν τηβιοίοαά Ὀγ ἀριηοηῃβ, 18 γθοογάθα ὃν .οβ6- 
Ρἷυβ, 8ηῃ4 116 6 υ 188} ἰθγργρίθε οὐ Ῥβ. 91, 6. Τἢ6 
ολ589 οὗἨ 58} δῃὰ «οὉ ν}}} τοβάγ ΟσσΟῸΓ ἴο ΔΏΥ ΟὨΘ. 
Τῆϊθ ἴοο Ψ88 πα ορζηοή οὗ Ργυίπαρ, δηα οἵ ἨοπΊοΟΓ, 
Οα. ν, 894. β86α6ᾳ. Βα ἸΏ 16 πιογα νἹοϊΘΐ βου θῦβ 
ἡἸὰ {ΠΕΥ̓ ΘΘΡΘΟΙΑΠΥ ΤΕσορηΖα ἀρπιοηΐδοδὶ ροίθηοΥ. 
8ο Οδίθῃ βοπιανθογα τοι κ8 (δὲ ΔΡΟΡΙΟΧΥ νν85 
οδΙ]οἀ (δαιμονίον) α ἀοτβοκ; διὰ [Πδΐ Ἰηδην δἰἰτ θυ θα 
βϑιηϑίληρ οὗ {6 Κιηα ἰο ερήρμδψ, 18 οὐρβογνεὰ ὈΥῪ 
ΗἸρροογδίββ ἀθ τῆογθο 88ηο, ᾧ 14. δα (. Δυτγε δη 



ΦΘΙ͂ 81. ὺὙ ΚΕ, ΟΗΑΡ, ΧΙ]. 

. ἤ. τὴν γῆν καταργεῖ, ἷ, 6, ἀργὸν ποὶϊεῖ, (88 ΄ἴηὴ ἔϑιγ. 4, 
41. 60, 8.) πιακο8 δέου θ, οἵ (85 15 ϑακἰ ργον:ηρα  }ν Μὰ 
46 Νοτίι οὔ Ἐπρίδηα) δερραΐδ 6 στουπά. εῖ- 
Αἰοίη οἰϊο8. Αὐϑίοϊ. (ἤσοη. ὁ. χαίρας ἀργοῦ γενομένη. 
ιοά. δὶς. 19, 44. Ροϊγῦ. Ρ. 616. Τμδορῖιγ, διὰ τὴν 
ἀργίαν τῆς χωραφ. ὅ66 α'30 Κγρξα. 

Β, σκάψω περὶ αὐτὴν. δὸ ΖΒοθΥ]. Ε΄, ῥση. περισκάψμαιε 
τρὺς ἀμπελῶνας (ν|[68) καὶ τοὺς βότρυας εὐπρεπεῖς 
ποιῆσαι. ὅ866 Δρρεοῃΐ. δα δι. ΤἬὭρ8. οἡ φυτόσκαφαφ. 
Απὰ Τδροονγ. 14. 24, 86. Τῇ ψογὰ περισκάπτειν 
οοευτβ αἷδο 'ὴὼ ὮΙ, Δυά. 8ο Ηοπι. Οὐ. Φά, 942. 
(εἰιρά ὕγ Βυϊκίεγ.) Ἦτοι ὁ μὲν κατ᾽ ἔχων κεφαλὴν, 
Φυτὴν ἀμφελοίχαινε. δ οἰϑίο!Ιη [88 τηδῆγ (Οἰαβδίεαδὶ 
οἰϊδεϊοη8, ἴσομη Δ Ομ 1 Δρροδβ ἰδ ας (ἢγοα ἐδίηρε 
ΘΓ ΠΘΟΘΒΒΩῪ ἰο [86 οὐ ναῖοη οἵ {6 ἢρ-(Γθ6, ἀἰρ;- 
ἱηρ, ἀυηρσίης, δΔηἀ ψαίογίηρ, δῃ4 Ἔβρθοίδ!ν {16 Ηγαξ. 
6 ἃ[6 (οἰά (δι ἢρ-ἴγεο8 δχδιιδί (Π6 801}. - 
Ω. κἀν μὲν ποίησῃ καρφπόν---εἰ δὲ μήγε. . φθτο {πογα 

8 [16 δβροάοϑὶ9 ψϑῃϊηρ. ΕῸτγ, (85 Κυϊηοεὶ Ὀὔβογνθϑ) 
ἴῃ Ὠγροί(οίϊοδὶ βεηΐθηςθδβ, 1. 6. (ἢ086 Ὀοίογθ ἴῃς ἔοε- 
106 ταϑηῦθι οὗ νῃϊοἢ δι 6 ρἰδοθ (86 ρϑαγΓί!0168 εἰ ἐὰν, 
δῃά 5ιιοἢ Κα, {Π6 ]αἰῖοῦ τηθιῦογ 185 οἴθη οὐρα 
δύο ὈΥ ἰδ ὕθθὲ Οταοῖς τψγίογθ, ψ θ θη οἰἴδποε (ἢ6 
ἰοῃ οἵ νοὶςθ, οουπίθηδηςθ, τηοίίοη8, οὐ ρμαϑϑίιγεβ οὗ 
᾿νΐπ| Ψἢο ορίογοά βοῇ Θχρτοββίοηβ, ἰράϊομιθβ νεβδὲ 
18. ϑηςηρ, δηά ψἤἢδὲ τηιϑὲ Ὀ6 υηἀογϑίοουῦ ; 8δη4 ἐδ 
ἤρατο οὗ Βρθθοῦ {88 (ὐγϑιθθ  8Π8 8Δη4 δηοίθης ατοοὶς 
ϑοθο 885 (4164 ἀνανταπόδοτον. ΓΒ ΟαΥΟΙ ΘΘΏΘ ΝΑ οὗἁὨ 
ΘΧργθδϑίοῃ Ψψἂὰθ ποῖ σοηῇηρα το ςοἸοφλϊαὶ ΡἢΓβΑ6ο- 
ΙοσῪ, ὑὕκῖ 8 Ἰουπηὰ ἴῃ [Π8 θ680 διιίῆογβ, δηα ράρφο]α! 
116 ΔΕΙς οθβ. Εχϑρ]6Β δ8 ργοϊζυςσοα ὃγ αὶ 
Κυρκρ, δηᾷ ᾿ εἰβίβθιη, δῃά Ὀ. τηδῶγν Ἐκ ΠΟ .Β οὐ 86 
Οτθοῖς ΟἸαβϑθῖς5, 1 οβπησί, {Πογϑίογθ, δρργογθ οέ 
1)οάανκίμβδ δὲ (δι ρῦ6}}᾽5 νούδίοῃ, ““βδυῇδῃ5 11 ἸΠΏΔῪ 
ὕθαν ἔγυϊς." [0 15 Ὀρίζοσς {0 οοιορίεῖο {Π6 βαῃΐθῃορ, 
θγ βιρρίγιῃς {ἰπ6 6} }|ρ818 (ἢ 8, ἄγαθον ἐσταὶ οἵ καλῶς 

, εξει. ΑΑ 5310}}|8Γ 6}}}}0818 15 ουπὰ 1 ΤὭυσγά. [,. 8, 8. 
δο Τπαογα. 1.1, 418, 8, Εἰ|ρ8. καὶ ἡν μὲν δυμβῇ ἡ 
πεῖροι---οἰ δὲ μὴ, ἄς, δὸ αἰ8ὸ Ευγρ. ΑπΠΟρ. ΕΣδ. 
φ0. εἰ νοῦς ἔνεστι---εἰ ὃὲ μὴ κι τ. λ. ΠοοΚ. ορ. Αἰ ρῃ. 
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80. ο. Ἰάρθδῃ. 1879. ὃ. 1451. ἔλο (488. 696, 18. 1{ 
195 δυρρ ὦ τη Ευΐ, (. 8, 18. εν ἀρχιστεύσῃ "σε, 
ἄγαθον' ἀγκιστεύετο, εὧν δὲ μνὴ κι τ. λ. ΤΠΕΓὄ 15 ΓΟΆΒΟ. 
ο {Κ ἀπαΐ ([ῃ6 δηοίθος Οτοοὶς Εδίμοσβ ρογορίνοα. 
ἍΠ6 6}1ρ515, ἔογ ἙἘα γι 8.1 19 ΒΌΡΡ] 168 Η,, εὖ ἔχει. 

11. πνεῦμοι ἔχουσα ἀσθενείας, 1. 6. ἸΒ ΟΌΓΙΗρ' ὉΠΟΘΓ, 
ποῦ ΤΏΘΓΕΙΥ (848 Ηοίηβίυ, οβθηπι. δπα οἰ αγ9, τηδίη- 
ἰδ] 8ῃ ἱπῆγιν οὐ ἀϊβογάθσγ, θυϊ σηθ 1ηΠ]ςο ὈΥ 
8Ώ ΘΝ] ϑρ᾽ τὶ. δὸ ΕΠ ὰ8: Δαιμόνιον ἀῤῥωστίας, 
μὴ ἐῶν αὐτὴν ὑγιᾶναι. Τῇ 86η56 ἴοο Γοαυϊγοα Ὀγ {δ6 
Δο]ονηρ ψογά9, ἦν ἔδησεν ὁ Σατανάφ. ἘλΒΏΘΓ ΟΘΟμη- 
Ρᾶγοβ. Ευγὶρ. Ιρῇ. δυγ. 1817. τί πνεῦμα συμφορᾶς. 
ΚΕΚΤΉσἪ ὁ βυΐ ποῖ (Π6 8686 15 ψ]ἀοἷγ ἀμδίεγοθει 
δῃηὰ Μαυκίδηὰ τ τονε ἐἴ, "Κ Ουϊά 5101 νοΙΘῺΒΡ 
αυθηλ πιθϑίθιη γοὶ βαθθη 9 Ὑηα6 ῥἤγαβθ ΘΟΥΓΘ- 
Βροηδβ ἴο {86 Ἠοῦν. ΓΙΌΣ ΓΤ, 828 1 18. 290, 90, 
ψ ογο ἴΠ6 δαρί. 88 πνεῦμα κατανύξεως, ΤἢΪ8 6Χ- 

θη 19 480 οϑιῃρογοὰ Ὀγ Ῥδὰὶ ἴῃ ἢ 5 Ερ. ἴο 186 
ΟΙΏΔΏΒ 11, 8. Τπαῖ (Π6 Ποῦγονβ, Ἔβρθοῖδ!ν (ἢ 6 

ῬΔΌΡΙΏ8 δηὰ ᾿Γαἰ πηι 1818, αἰἰτιδυῖοα ῥγοϑιαΐηρ' Βριγιδ 
88. σεπὶὲ (0 δἰπηοϑί ἜνΈΥῪ [Ὠϊηρ, Θβρθο ἐγ τά ΘΓ, 
Τοοα, αἷγ, '᾿γᾶγ, Ῥϑβί!θῆςσθ, σοποθῃίίοῃ, ρΟθαγδι θη, 
τοδεΓ ὩοὔΥ, ἀγάθης ἠοϑίγο, [δ] 1οἱ ἐν, ςαἰ πη, ἀγθδτηβ, 
ἢ οδΠἢ, 8 οκη 658, ἄρδην, ἕο. 89 Ὀθθῦ “ἤονῇῃ ΒΥ )ωκ- 
Βθηβοι! δὰ δοία. Δηᾷ {πδ8ι τους ἐξα δϑι)6 ορὶ πίοη 
σϑαϑ οὨἰατίδἰ θα ὃν (86 σγοεῖς ρἢ οβορίθε γα, 88 Ἔδ8- 
105, ΡῬγιδαχοζαβ, Ρ]δῖο, Ριοιίπυβ, ΟΠαϊοϊά 189, Μᾶχ. 
Ἔγγ, ΑἸοίθουι, ἀριοϑυὰ, θα οἴἤετβ, ἀρρθδι8 θοίῃ 
ἔτοτα Ὀιοᾷ. [,ογῖ. 8, δ, δηά {ῃ86 ψττηρθβ οὗ 16 
ΔΒονο- τὴ  ) ο πο ΡΠ ΟΒΟΩΡΉ 68. Τῆδι ἀἰϑθ8868 6 Γ6 
ΘΒρθολδ ν τηΠϊοίοα Ὀγ ἀδιηθη8, 185 τθοογάθα δγὺ 2086- 
Ρίυβ, δηά 16 6 υὑ 188} Γπιογρσγρίθεθ οὐ ΡΒ. 91, 6. Τὴθ 
οδ885 οἵ 580} δῃά «οὉ ν}}} γα Οοσυγ ἴο ΔΏΥ ΟΠ6. 
Τηΐθ ἴοο 88 πα ορζηϊοή οὗ Ργίῃαρ, δηδ οἵ ἨοπΊοΙ, 
Οά. ν. 894. 8646ᾳ. Βυῖ 1ῃ (6 ποτα νἹοϊθς ἀἰβογάθγβ 
ἡ1ὰ τοΥ ΘϑΡΘΟΔ ΠΥ ΤΕσορηϊΖα ἀριποηϊδοδὶ ροίθηογ. 
3ο Οαίθῃ βοππον δοῦὲ το Δ 8 (Παΐ ΔΡΟΡΙΈΧΥ 'ννᾶ5 
οδΙ]οἀ (δαιμονίον) α ἀφήβοπ; δϑὰ {ππαΐ Ἰηδηγν διἰθυτ6ἀ 
βθιγθίλιηρ οὗ {ἰ|ὸ Κἰηα ἰο ερήξρμδῳ, 18 οὐὔϑογνεὰ ὈγῪ 
ΗΙἸρροοσγδῖβθβ ἀθ τηογῦο 88η0, ᾧ 14. δθο (. Αὐυταϊϊδη 
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ἄς Μογῦ. ΟἌγσοη. 1, Φ. (ΤΤΠ16γ.). Ηαγάϊ δὰ Μοβκέθη- 
ἤδίοσ οὔϑεγνο, {πᾶ [ἢ Ενδηρ 6 190 βρθδᾶκβ ϑοσογαϊηςς; 
ἴο ἴῃ ορί᾿ηϊοηβ οὗὨ ἢ18 σου πίγυπΊθῃ. 

11. ἦν συγκύπτουσα. ΤΠ ΐδ νογὺ ἰ5 ἰο θ6 ἸΔΚ6ὴ 1 ἃ 
Ῥϑδβῖνθ, οὔ σδίῃογ ᾿Ἰπίγδηϑινα οἵ Γεβεδοίεα βθῆ56, ψἹ ἢ 
{6 δι: θυ! οη οὗ ἑμαυτὸν. δὸ 00. 9, 27. συγκύψας 
τῷ προσώπῳ. ϑαοῖ ἃ ραύβοῃ νν88 98]]6 1η Οτγεεκ κύ- 
ᾧος, Δα 1ἢ [Αἰ οογημαδ; δια {Π6 ἀϊδογάογ (νη οἢ 
βδοίοα ποῖ οηἷν (Π6 πεςκ, θυ [ἢ δρίηθ δηά ἰοἱπβ,) 
ψγ͵ὰβ ἰογηθα κύφωσις. ΟΥ̓́ τ ἀρργοργίδίθ ἔθγη ἀνα- 
κύπτειν, ἡ ἰσἢ ΟΟΟΌΓΒ 78. δἰ ΘΓ, ΠΊΔΠΥ ΘΧΘΠΊΡΙ68. 8Γ6 
δἀΐυςοά ὃγ Ὑ εἰβϑίοί η πὰ Κυρκϑ. δ τὶ 

11. εἰς τὸ παντελές, 1. 6. παντελῶς, ὈΥΌΟΥδμδ. 80 
Ηδφρτ. 7, 4856. Τα ρῆγαβα οσοιγβ ὈΟΙἢ 1η (π6 δορί. 
αηἀ ἰη {Π6 (ΟἸα558:ςδὶ ὑυγιίογβ, 48 2] Ἰαη. δηΐ Ατὶϑεά. 
ΔΡ. ῬΥεῖδ. [{ 15 ρἰαίη (ἢδι {Π18 ψγὰ8 ηοΐ (45 ΜΊςἢ 6115 
δηα αιυ]18 ΒΌρΡΡΟΒΘ) ἃ πηθῦ τηοἰαποῆοϊίυ. Ἐθβρθοεῖ- 
ἱπρ {Π6 πϑπη6 οὗ {π6 ἀἰδογάδγ τηθα! σα] τσὶ [6 Γ8 γα ποῖ 
ἀρτορά. ΤΉΠΠΟΣ {ΠῚ ΚΒ τΠδὲ 1 88 Τοέαπια Ἐπιρτοοίἠ- 
δέοηιϑ, Μ Ὠοἢ, 1π ἢὮοϊ σΟΙΓΓ1685, 18 Βοπιοίπη65 σἢΓΟἢὶ- 
οὶ. δεα Ηἰρροοι. Εριάξῃ. ὅ, 12. ἀηαὰ Εο68. Ρῥ. 91]. 
Ἐὸγ (ὩΓΊΠΟΓ ᾿πἰογπηδίίοη οἡ (ἢ]15 βῈ]6οῦ 1 μημι8ῖ ταΥοΣ 
δα τγτοδάϑι ἰο ' ρα ἀοῖ, Φοίγοη, ᾿γ. Μοδά, Βαγίμο]η, 
Αἀοι, δηὰᾶ οἴου νυ εγβ ἀ6 Μοσγΐβ ΒΙΌ]1ς 15. 

12. ἀπολέλυσαι τ. ἀι σ. Το δηοϊθηίς ἤρργον, δηά 
αἶϑο [ἢ ατδοκ, ττίζογβ ΕΓ δοοιιβίομηθα 0 σΟΠΙΡΑΓΘ 
ἀϊδογάογϑ ἴο οἶδ᾽ η5 δῃς γορεϑ, Ὁ. ν ΠΙ ἢ ΠΊΘΏ ΔΓΘ, 88 
[0 νοτο, Πο] ἃ θουηά, 80 συνέ ἐπ πυρέτῳ ἴῃ [0Κ6 4, 
88. δὰ βασάνοις συνέχεσθαι τὴ Μαίί. 4, 24. δ 2708. 
Απί. 10, 2. λυθεὶς τῆς νόσους 11θ4η. Ερ. 1001. δεδε- 
μένος νόσω. (ΚΥρκα.) δὅο  εἰϑίοίη οἰΐεβ Ασιϑεια. ῥ. 
0. βεβαίως δεδέσεται νόσῳ. ῬΡοϊὶνΌ. 1213. ἀπολελυ- 

μένος τῆς ἀῤῥωστίας. 1 δάά Γ,οοη!εία5 Ταγοηί. ἐκ γήρως 
δ᾽ ,ἀδρανίῃ δέδεται. Γ[᾿ΌΔη. Οτγδῖ. 1δ4.. α. ὧν 167. ο. 235. 
Π. ὃς 8511. ο. Ῥἅμβδη. 11, 20, 6. 8, 41, 2, Ζοβϑίιη. 9, 4, 
1. Ηετγοάοί. 6, 189, 4. Ζέβοιυ)!. ὅ09. Ζξοῦυ}. (Πο- 
δρἢ. 280---00. Ριηάαγ. Ργίῃ. 111, 89. ὅς]. οἡ ΡΙπά. 
Ρυιῇ. 4,16. Ριπά. Νβι. 10,143. Κγρκα νεῖ! οὔ- 
86γνο8, [ἢδ΄ {Π|6 (ΘΓΙῚ 15 ΕΓ 50 πλιοΐν {6 ΤΏ ΟΓΘ ἄρρτγο- 
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ργιδίθ, βίηςθ [ἢ ἀἰβογάδσγ ἰῇ φυξϑίίοη νν85 σοππηροιθ 
ΥΠ ἃ σοηϊγαοίϊΐζοη οἵ (ὃ 8ΐποννβ δηά πηι5ς 68. 

14, ᾿Αρχισυνάγωγος.. δα [ἢ6 ποθ οἡ Μεῖί. 9, 18. 
566. 4180 ϑολάπά κε 1η ἰοα. δὰ Μνγ. Ηογπϑβ [ηἰγοά. 
9, 241.. 

1ὅ. ὑποκριτὰ, “ἴοι ἀἸ556 ΠΙ Ὁ] 6Γ,᾿ "---ᾶ8 ργοϊθηἀηρ᾽ (ο 
ΓΕνΘγθΏςα (ἢ6 δαδθδίῃ, τΠουρῆ, ἴῃ ἔδοϊ, ἱπιοπαΐηρ ἴο 
νϑηῦ {Π6 τη8]1σ6 Ψ Ώ]ΟΝ ΔΓΌΒ6 ΓῸΠῚ ΘΏΝΥ δῖ {6 ροῖ- 
οττδησο Οἵ 8ῃ ἱπηοοσθηΐ, δῃηὲ δνϑ τῃϑγϊϊογίοιβ, 86- 
(ἰοη !.. β 
ι 15. ἕκαστος---λύει τὸν βοῦν, ἰοσδ ἠΐδ οα, ἴοτ ἴῃ 6 ρῃγ- 
Ροϑ6 οἵ ψναίοιϊηρ, ὃς. Τδαί {πΠ6 Ψψ6νν8 ἡ ποῖ ᾿γ681- 
1ταἴο ἴο [83Κ6 οᾶγα οὗ δημπηδὶβ οἡ ἴπ6 δα θα ἢδ8 θθθῃ 
ανϊπορά ἔτοηι {Π6 ΒΑὈΡΙΠΙςΔ] ψνΓΙῖογβ ὈῪ Ὠ8ηΖΙΠ5, ἴῃ 
ἢ 15 Πιββουϊδίοη οὐ ΟἸΠγΙ81}85. Ὠθα]ηρ οἡ {{|6 ϑδεαῦθαιῃ. 
566 Υ οἴβ. δηά ('δρ6}}. Οὔϑ8. ρ. 80. 80 «130 δοῃοοῖί- 
80, ἰῇ ἢ15 Ηοτ. θοῦ. δηά Γρμιίοοίς βῆον (ῃδὲ (ἢ6 
ἈΡΥΤΕΣ ψοΓΚ οὗ ἀγανίηρ ψαΐον ΤῸΓ σδίί!α 48 ροΓ: 
μλἰ64ἅ. “Ἐνεὴ ᾶάρδη βυρογβίϊίοη (ϑ88γ5 Μτ. Βυ}- 
Ι6ν) ρογι 6, 48 ἰανν ι], νϑυ]ου 8 δ ρ] οΥπηθηΐβ οἵ 
υϑυδπάτγγ, οὐ [ἢ 80] 6τηη {δϑι1νὰ 8. [ἡ ῥτγοοῦ οὗ {ῃϊ158 
ἢ οἰἴ68 νιγρ. ἀφοτγρ. 1, 268 ---Ο71. 

: 18--.-2]1. ὅ66. 1[ηΠ6. ποΐθ8 οἡ Μαῖίί(ἢ. 81--- 84. Μδεκ 
51 5364. δανεγδὶ ([458104] οἰϊαῖ] 08 ΔΓΘ ΔΡΡΉΡΘ. ὃγ 
ἜΠΒΗΟΓ ἔγοαιν Ῥογρῆγτυ, 284, δηὰ Ὀγ ΓΙΠἊΘΙ ΓΓΟπῚ 
ΜΑχ. Τγγ. Ὁ. 28. ρ. 288. 858 αἰ8ὸ ἴτοιῃ Ρ]αΐο δηά 
ῬΙπίδγο. 
. 98. εἰ ὀλίγοι οἱ σωδόμενοι.; Δ ΒοΙΠ ΘΓ {1118 88 ἃ σαρ- 
[ἰοὰ8 αιιοϑίίοη, 88 5016 ΒΔΥ, ΠΊΔΥ βθ6ϑίη ἀουρθι]. 
Ετοπὶ 1ἰρῃκίοοί δα Βοδοοιίίροη ψὰ ἰδάγη, {δας [ἢ6 
Ροϊηΐ νὰβ ἃ οοηϊσονογίοα οῃ6, δη4 ὈΥ ὯΟ τη68η8 ἀ6- 
οἰἀ64 : βξοπης ΕΔΌΡΙΠη8 τηδιηἰδίηϊηρσ {πα αἱέ 5ῃου]ά «αἵ- 
ταὶ Γαἰυγο βαϊ ναίίοη ; οἱθγβ, οἡ τῆ οἵδογ μαηά, σἿοῃ- 
ἰοηάϊηρ {πὲ 1{ νου] [8}} ἴο (Π6 ἰοΐ οἱ σοιηραγδιίνεὶγ 
2 ω. Ἐἐκονομῖν; Πού ν Γ, 88 10 τηϊρῇϊ 56θη], 1 ν᾿ 88 
ἴο ἃ ςογίαϊη ἀερῖθο, ἃ 4ιθβίίοη πη ΘΙ ΕΪν ΟΥ̓ ΘΠ ΓΪΟΙΙ8 
Βρδουϊδίοη, Κ' ΔΠα ἴο βυςἢ αιιοδι!0η8 (48 ΕῸΓΠ ν ἸΏ 108, 

κε Τμδὶ ᾿1 18 8ο, νν}}} ἀἄρρϑᾶγ οὴἡ τεδεοιίοη; δηὰ ἴἰ 'β 'νν6}} οὐβογνοά 
Ργ Οτγοῦυβ, {αὶ [1 γα ΠΕΡ σΟΠΟΘΓΠΒ 8 ἴο ποῦν τυὐαέ δογὲ οὔ ρϑγ- 
80η8, {{181 ἄοτο οτυ Μ}}} θ6 νανοά,. 1 πιιδέ ποῖ, ονγονεγ, οπιϊξ ἰὸ 

ἐ 
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Οτοιῖϊιι5, δηὰ Μαγκίδηή, ἔγυϊγ οὔβϑογνθ) ΟἿΓ βανί οΌνσΣὨ 
ΠΟΝΟΓ ρᾷνο ἃ αἀἰτοοὶ δϑογ, 866 Ας(8β 1, 7. 26}. ΦΙ, 
491, 10, 84 δι 85. 

ῷ4., ἀγωνίϑεσθε, εἰτῖνα, δίχα! ΘΥΟΓῪ Ὥθῦνο. Ὑπὸ 
ψογὰ 15 ΡΓΟΡΘΡΓΙΥ δὴ ἃροηϊδιϊς θγ. ὅο Χϑη, Μδαι. 
8, 14,1. τῶν ἐν Ολυμπίᾳ ἀγωνίϑεσθα Δη 80 1 (ογ. 
9, Φ5. πᾶς δὲ ὁ ἀγονιξόμενας ἐγκρατεύεται. Βαυΐ ροτ- 
ἢδρμ8 {Ποῦ ἸΠΔΥ ἤθῦθ 6 ΠΟ 1ὩΟΓ6 δ] ππδίοη ἴο᾽ τῆ δ 
Άπ168, ὅζο. (ἤδη ἴῃ οἷν Ψψογά δέγίυθ. δὸ Ὁ 80. 6, 14. 
περὶ τοῦ Δανεὴλ ἡγωνίσατο τοῦ ἐξέλεσθαι αὐτὸν. 866 
Κρουσῆοτν δηὰ [ϑβηοτ, Ὧν. θοάαάτιάμσα δ ἤδτγὰ ἴοο 
(Δ ηοΙ Πγ οηϊαγροά οἡ (ἢ 6 86η56 οὔΠ6 ψογά, νος, 
πόνανεῦ, ἰ8 ἡδίι ΓΑ  γ ἃ νΟΓῪ ἡ Πα φηῆραι οθ. Τπυδ 
Ερὶςοῖ. Ἐποδγ. ο. 65. (οἰἰοὰ ὈΥ Βυ]Κ|6γ): πᾶν τὸ βέλ- 
τιστον φαινόμενον ἔσταν σοι νόμος ἀταράβατος. Κὰν ἐκί- 
πόρον τι, ἢ ἥδυ, ἣ ἔνδοξον, ἢ ἄδοξον' προσάγηται, μέμνηκο, 
ὅτι νῦν ὃ ἀγὼν, καὶ ἥδη πάρεστι τὰ Ὁλύμπσια, καὶ οὐκ ἐσ- 
τιν ἀναβάλλεσθαι. 

45. ἐγερθῇ, ̓ 85 ροὶ Ὁ, ἱ. 6. ἔγοῃλ ἢ18 βοδέ ; ἃ5 ὅτο- 
τἰι8, Μαγκιδηά, δπὰ Κυϊηοεὶ, πηοϑὲ Ὠδί ΓΑΙ Υ Θχρί δίῃ. 
Απὰ ἱπάροά 1ξ 15 υϑυδὶ ἴθ Γ {ἢ τηδϑίεγ οὗ ἃ (Δ. Υ ἴὸ 
ῦο δῃά 866 (παι (Π6 ἀοοῦβ ἀγα βδβίθηδα Ὀϑέοσε ἢ σϑ- 
(ἰγο5 ἰο θεά. Ἐοβδθημ]οσ, μοίνονογ, [δ ἢθ ποτὰ 
τοἀπηάδῃΐ. 

25. ἀποκλείση τὴν θύραν, ““ παίξῃ θατγοα τῆ ἀοού." 
ΤΊ λοτα 18 ἤΘΓΘ ἃ ἸΠΘΙΟΏΥΙΩΥ. ΕῸΓΣ (48 ῬΠσα ΟΌδογψθ8λ 
οογ 5 ΑΓ 5αϊαὰ κλείσθαι, πιο ἀποκλείσθαι. ϑοἢ δυ 9:6 Γ 
οἰΐα8 Αγίβιοί, [.γ8. 485. τὴν ἀκρόπολιν ἡμῶν ἀκεκλείσατε 
μοκλοῖς. 1 δα Τῃιογά. ὅδ, 80. ἀπέκλῃσε τὰς πύλας, 
δἠἡμὶ ἐδὸ σαέες ἀαραϊηϑέ ἐήεπι. 

45. κρούειν τὴν θύραν, ἴο Κποοῖκ αὖ {Π6 ἄοογτ. 80 Εἶνε 
Βεοοὲ αὐοὸκ νυιίογθ, δηά, διϑοηρ ἴῃ6 χοβί, Ἐίδαϊ. 
Μοϑί. 4. 1, 566. εοάθβ ρυ ]δθῖῖ βαθοχ. δ αἷβο {{|6. 

οὔδογνοθ, ἴπδὲ Ὦτ, Ηδιωμηοηαᾶ π88 8 Ἰοηρ, εἰδθοζαῖθ, δῃᾷ [υτηϊπου 
δηποίδιϊσηῃ, (8η δρείγδοί οὗ τ βίο ἢ τΩΔῪ θ6 βθϑὴ ἴῃ ΕἼ516Υ,) βῃφυίης 
ται (ἢ6 ἴδγπὶ σώϑεσθαι πεγα ἀδηοίεβ Ὀϑίηρ ρεέ ἐπίο ἐδε τυᾶν, ΟΥ̓ 
ἐπίο α εἰαέε 7 εαἰυαίϊοπ. (ϑ6ε ἴῃ ποῖβ οὐ Μίδιδ, 1,21.) ΟΥὮ 
τἢϊδ ορίπίου ββοπιβ ἴο βανθ θη Ὑ εἰβίιείῃ, νῆο οἰΐεβ 908. Β. 5, 18, 
5. Αμά εὸ οβοημιυϊοσ δὰ Κυΐηοοὶ. 1 δ, πονουον, ἰβοϊ πὰ 
ἴο ρῥτεῖογ ἐπα οοιηπιοη ἰηἰεγρτείδιίοη, νεὶς δοείως οομβιγαθά Ὀγ: 
τὰ ννοσγήβ οἵ οὐὖῦ ϑανιοιγ' 8 Γαρὶγ. 
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ψογὰ κόστειν ἰ8 864. δὲ6 1ῃ6 πυπηθιουδ ΘΧΔΓΉΡΪ6 5. 
Ργοάυςθα ὃν ΝΥοίβίοίη. 1 ἢδανα ΟἾΪγυ (ο οὔβοῦνθ, [Πδι 
{Π6Γ8 β86 θη ἴο Ὀ6 8η 6]110815 οὗ ἐπὶ, ν Ιοὗ 18 ΒΡρ]16 4 
ἴη Ψυαρ. 10, 29. ἔκρουσαν ἐπὶ τὴν θύραν. 
 9393Ά6.,, ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου, καὶ ἐπίομεν, ““ ἴῃ (ἢ γ΄ ̓ ΓΘ- 
8668, ΜΠ {Π66. ὙΠ6 Ψ]ο]6 18 8 ρορμΐαν ἴοττα οὗ 
ΘΧΡΓΘΟϑϑίοη, ὈΥ ΨΏΪϊςΝ 1 18 Ὁ50}8] [0 ΤΟυ86 ΔΩ ΟἿΘ᾿ 5 
τϑςοοἰ δοϊΐοι, δη4 ἀδηοίθβ ἔληλ1}18Γ ᾿πίθγοουγβα δηὰ 1ῃ- 
ὕπηδίθ δοαυδίηίδηοθ ΨῈ ΔΩ ΡΟΙΒΟῆ. ὅ5ο 18 86 
Ρβαΐτιθ: “τη6 ἀσῃ (ἈΠ γ θη ψηο αἰὰ φαΐ οὗ, 
τ ὑγοαά," ὅο. Οη νν. 98---80. 5866 16 ποΐθ5 οἢ 

αἴξ. 8, 11. δΔηά 20, 16. 
97. ἐργάται τῆς ἀδικίας. Οατοίυ8 δηά Κδ᾽πηοη Πᾶν 

ποίϊορα (ἢ {8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΒ ἀθηῃοίθβ [6 ᾿ἰνἱηρ᾽ ἰῃ δ8- 
δέίυδ! 581η, δπᾶ οίηρ ρσίνθ ὕρ ἰο 1{. δα ]ΘΌ9ΠΟΓ. 
οἰϊοθ. θη. Μβϑι. 9, 1, 97. καλῶν καὶ σεμνῶν ἐργάτης. 
ΓΙ δα Μεηδηά. Ηἰβι. 1, 1456. Α. χαλεπῶν ἔργων καὶ 
ἀνοσίων ἐργάται" ἀηὰ 168. ο. ᾽ργάται εἰρήνης. 

81. προσῆλθόν τινες Φαρισαῖοι, ο. δίηπεθ ν γεδᾶ 
οὗ ἢο δῃςἢ δἰἰθιηρίβ οὔ ἴῃ ρᾶγί οὗ Ηεγοά, Ευιῃγ- 
[10.5, Δηα 1, Βγιρ. (ὨἸηΚ {πὲ {158 88 ἃ [α]Ξβθποοά 
Ἰηνομίοα ὈΥ ἔπ686 Ρδγίβθθϑ, ἴῃ ογάθρ ἰο “τά {βοη- 
βεΐνεϑ οὐ ἃ βθβνεῖδ σρῆβοῦ οὗ {Πδὶγ 1πηπΊοΓΆ 1168 [566΄ 
Ατιοβ 7, 106. Ναδϑηι. 6, 10, δὲν. 87, 7, 8.], γῇο ΒΥ 
[μ8 πγϑοῖθβ 88 ΟἀΥΑΪΠΡ ΔΎΤΑΥ ΤΠ Οἶ ῬΘΟΡΪΘ δ[ΈΟΓ 
᾿ἷπλ. [}ἢ {}18 νον, ἮΥ οἰβίθιῃ οὔβοτνϑϑ, (δ 1 186 
Ῥῃαγ86 685 δα ΓΘΆΠῪ Ὀα]ΠΙονοα (ἰδὲ ΟΠ γῖϑὶ 88 ἴῃ 1π1- 
ταϊηδηΐ ΡΠ] οἵ ἢἰ8 16, {ΠΟΥ σου ὰ ποῖ ἤδνο ἀρργιβοὰ 
ἢϊπὶ οὗἁ μ18 ἀδῆρογῦ; δηὰ ἰῃδὺ Ἢ 88 411 ἃ ΠΊΘΓΘ ΓΘ’. 
ἰθησα ἴπαῇ ΤΠΘΥ σατηδ ουὔἱΐ οὗ ρσοοά-}}} ἰο ΟΠ γβί, ἴα 
οΓγάδγ ἴο ρεγβυϑαθ ἢϊδὶ ἰο θθ. ὙΥ εἰβίθι ἢ ρΑιΔΡὮΓ 869 
{π6 Ῥδέβαρα [8 : ““Ηδ6 ψ8ο οουά ποί Ῥθᾶγ 088, ἃ 
ΤηΔ ΟἔΠ6 ρτγαοαΐοϑι δι ΠΟΥ ἃπηοηρ 81}, ἃ ϑ0ὴ οὗ 8. 
Ῥυϊεϑί, 8 706 γυϑαι με, Βοὺ 4 Οὐδ᾽ ἰθαη, ψ}}} ἣδ -θδδγ 
δου» Ἰτοεάοιη οὗ βρϑϑοῦ" Οὐτοξίυβ, Ἐοθθη ΟΣ, 
δα Κυϊηποῦ!, ἤοννονοὺ, {ΠῚ} {πὲ ἔγοια (Π6 ΔΗΒΟΣ οὗ 
ΟἸὨ γῖϑυ {ΠΟῪ ἈΡΡρϑᾶγ ἰο ἤδνθ σοπῆθ δ (6 διιρ, 6 ϑ: οη: 
84 ἐηϑεραίοη οὗ Ηρδγοά, δϑά ἐπογοίογα .68115 Ἀδάδ- 
(ἢσηι ἀνα (15 τθϑϑασο ἰο ογοά, τῃυ5 Πἰπέίηρ, 
(παί Πα 15 δῦ ἔσησγδης αΓ ἘΠ 8 ογὰϊε οὗἁἨ 16 (δἰγαγοῖ, 



908 8Τ. ΠΌΚΕ, ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

Ψ ἢΟ 5668 [0 ὕᾶνο σοηϊηινοα [ἢϊπ ϑἰγαΐϊαρθῃ), ἢ ογάδε. 
ἔμ5 ἴο ἀτίνα ἀν ὰνὺ ἔγοαι [Ν18 [Θγγογ 6 8 ἃ ῬΌσβοη Ψ ΒΟ: 
ἢ σοιά ποΐ νϑηΐυγα ἴο ρυΐ ἰο ἀδαίῃ, δῃεὶ Ὁ. Ψ ῃοβΒ6 
ἔγεβάοιι οἵ βϑρθβοοῦ ἢ Ψψὰ8 δηηῃογβά. 

82. εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτη, δδῖιθ, οὐῃπίηρ. Α 
Ργονογῦϊαὶ! Ὄχργαϑϑίοῃ σοπηπιοῇ ἴο 4} ἰδηρυδρθβ, οὗ: 
ψΟἢ Θχϑιηρίθθ, ἴῃ ϑβϑιυρογήσουβϑ δϑυηάδηςθ, ἃΓῸ 
ΠοιρΘα τορεοῖποσ ὈΥ δοποοίίρεη, Βοοματγί, Ῥαϊαϊγοέ, 
Βαγίῃ, Υ᾽ οἰβϑίθίη, δηΐ οἱΐνοσβ. 1 δα 84 χγοιηδηίαῦϊο 
Ῥάββϑαρα οὗ Ατβίορῃ. “6 8π). 1188. μίαρος ἁλώπηξ οἷον 
ἐπιθήκαξε μοι. ὅ66 ΜΓ. ΗογηΠο 8 [ηἰγοά. 8, 402. Κιι- 
Ποο] οὔϑογνοβ, (πδῖ [Π6 Ησῦγον Ῥσορ ιοῖβ ΨΈΓΟ δοσα8- 
ἰοπηθα νΘΌΥῪ ἔγοοῖν δπα ρυθ] οἷν ἴο τϑργιθῃοηά τ 6 
νίο 68 θνϑη οὗ Κίηρϑβ δηά παρ ϑίταίεβ, δηὰ οἰἢοῦ ὑγίη-- 
οἷραὶ ρϑύβϑοηβϑ. ὅ0 {{Ἰΐ {Ώ6 ΓΘ 18 ἢῸ γθρᾶϑοῃ ἴο ΟΠ θγ 
(δὰ. οὖν ϑανίουγ βῃουϊὰ ἤδγε οοραγε Ηοτγοά (0 8. 
ἴοχ. ΥὙδὶ ἢ ἀϊά ποΐ (18  εἰϑίοϊ ἢ οὔϑεγνθϑβ), ἀρρὶν 
(18 ἀρρο!]αϊίοη το ἰπὶ ὈΣΥ͂ ΨΥ οὗ οοπέμπιοίψ, ἨΟΓ 88 
Πανίηρ᾽ ΔΩΥ ᾿Π}ΌΓΥ ἴο σοιηρίδίη οὗ, θὲ {Π|ὰὲ ΠΠΕῚΣ 
σΟΠαγδοίοσιβο 1ῃ6 αἰβροβίτοη δηά τηϑῆηθγβ οὐἨ (ἢδῖ' 
ἰείγαγοϊ, δηά βῆοινν {Πδὲ ἢ6 ἀϊβεϊποιγ μοτοοινθα 8. 
Δ ἤοο. Πρ οπαγαοίου οὐὗὁἨ Ηδγοά 15 {ππ9 ἀσουγαίοϊψ. 
8η(1 οἰ λη ἀσρίοιρα ὃν ιύοίβίείῃ (ρ. 749. 4.) : 
“ Ἡϊς δηΐπι, τὸῸ ρ θυ 6 6}1185 ἰΘΠΊΡΟΓΙΒ ργπηςῖρΡ68 οἱ 
ΡΓδοϑ 463, ἸΠΟΓῸ8. 86 δχϑιηρίαιη “ΓΙ 6.11 [προ γδίογΙβ, 
ὉΪ 1 |8πὶ χ νι 0 8 8ι118 τη ΡΊ8 αὐὰπι ἀ1851Π}}}8- 

(οπθπ αἰ χα ραῖ, σοιηροϑυῖῖ; τὰπς δυΐοια ογαΐ 8} 088, 
νΌ]ρ68, οὐτὴ 4π| 80. Δῆηοβ ργηορδίιη κοββίββεῖ, οἱ 
αἰν  γβ 58:1) ΡΘΙΒΟηΔ5. Ομ 886, ρογβοῆϑιῃ βοσνὶ δρυά 
ΤΙθοιυπι, ἀοιη! μὰ (ἀ4}1|}8508, Δαν! οὶ ϑοΊ4ηο, Δ η- 
ἰαῦδηο, γι 0118 5ι118. Ατοίιοὶδο, ΡΏΠΙΡΡο, Προγοάὶ δἱ-. 
(ογὶ, φαοιι β[4ϊ4 ογὰΐ ἀν ΓΒ: Βδ᾽ πηᾶ οἱ Ἰηΐθεϑα οἱ 
8 5[160118 ΗΠ ΘΓΟΟ 8 ἱρδβ5.᾿ 

84. ἐκβάλλω δαιμόνια, καὶ ἰάσεις ἐπιτελώ, 4: ἃ. “1 
ἄο ποιβίηρ ἴΠαἰ οδῃ 6 ο4|}6ἀ ἴῃ αυδβίίοῃ : 1 ἰπ͵υγΓα πὸ 
οὔθ: 1 οδϑῖ οὖξ 46ν}15, 1 ρϑγίογι) νδγίουβ ργείθγβα- 
{ταὶ συ ΓΕΒ, ΠΟΓ 83}|4}} 1 ἰοηρ ψθαγῪ ἢπ ὈΚῪ ΠΙΥ ῥζγε-. 
86ης6, θυΐ 504} ϑοοῃ ἴΔΚ6 ἴὴγ ἀεράαγίωηγε. γὴν ἤθη 
δῃοι ἃ πο Γπγθαίθη πὲ ψἢ θαι ὃ Ὁ (ἢ Ἔχρτρα- 
βίοῃ σήμερον καὶ αὔοιον, καὶ τῇ τρίτη τελειοῦμαι (Οπ- 
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τηθηϊδίογβθ ἃΓ6 οί ΄αυϊ6 ἀρτεθά. Τίνα πηοϑί βη]ρῆι- 
Θη6α ΟΥ̓ ἰς5 τοραγαὰ ἴΕ 88 ἃ Ῥγονϑιθιδὶ ἔογγηα, ἀ6- 
ΠΟΙΙΩΡ ΔῺΥ δῃογι ρετιοά οὗ ἰαΐαγα τ.  εἰβίβιη 
οἰΐο8 Ηοϑ. 6, 2, 1. Αγγίδῃ. Εριοῖ. 4, 10. πότε γὰρ οὐκ 
εἶχε πρὸ ὀφθαλμῶν, ὅτι αὔριον ἢ εἰς τὴν τρίτην δεῖ ἢ αὐτὸν 
ἀποθανεῖν ἐκεῖνον; ᾿Επιτελώ, αοοοηιρίϊδὴ, οἤξδοί. 80 
(ἀαίθη δρ. Υ᾽ εἰβ8. ἀπαιτεῖ τοῖς ἰατροῖς ἐπιτελεῖσθαι τὴν 
ἴασιν. Τελειοῦμαι τηοϑβῖ οὗὁἨ 1Π6 ΘΓ ΙΓ (ομηπηδηίδίουβ 
ταρᾶγα 88 δεΐηρ {6 ἤγβι 1416 σοηϊγαοίοή, ἰη ἃ ρ88- 
ϑ|ν6 56η86. δὸ {18 Θχρἰαϊηθδα Ὁγ ΕἸἼΒοἢσ, δοἢ]Θ Βποσ, 
δηὰ Υβίϑίθιῃ. “41 5Π4}} 6 Ὀγου σῆς ἴο ΠΥ 64, 584} 
ἀϊς.᾽ Τῆι (ἤθτα νου βθειὴ ἴο θ6 ἃ βοτί οὗ δη(- 
(Ὠ6ῖ1ς 8] Ορροϑβιτιοη, ΟΥ ραιοηοσηδβία, Ὀθύψνθθη ἐπιτελῶ 
Δ“ τελειοῦμαι. Ηδυπδη, ΚΥΡΚΘΟ, δπα Κιιηοοῖ, πον- 
ανογ, οὔ]θοὶ {πὶ [ἢ18 86η86 Ὧδ8 ἢοΐ Ὀ6θη 6ϑ.Δ 1968 
ὈΥ 80 }40]6 ἜΧΔηΊρ]68, δηά (ἢ 8 τη εν, 7 δλαϊί βηϊδὴ, 
ΠΔΙΏΘΙΥ, (Π686 ψοῦΚβ, ἄς. Βαϊ {Π18 ᾿Ιηογργείδιοη 8 
λγ 1658 ὑοῦ Ὁ]6. 

58, οὐκ ἐνδέχεται, Ξεγὶ ποη ροΐοδέ, ᾿ἴ ςαπηοί "6. Α 
. ἱηϊβοδίίοη ἰσεαυθης θοϊῃ τη τῃ6 Ηδ]]οηϊβῖῖς δηΐά 
ΟἸἀ8516 8] ψγιῖογθ. 866 Κυρκε δηὰ ΝΥ εἰβίθ!η. ““"Νο- 
(ἱπρ ᾿ΠοΓ6 βϑνθσ (88 078 Ἦ οἰβίθ ) οοιἹά ὃ6 ρῥγο- 
ποιυηορ ἀραϊηβί (ἢ6 «δγυβαίθπι δυηθαάγιυτῃ: 4. ἀ. 
{παῖ ΠοΙν ἐἸθιιηΔ] 18 {Π6 ἰἤτοηθ οὐὁὨ δνϑγΥ βογί οἵ ἰη- 
7υβςα : [ἢο86 νϑΏργ]6 υαρθ8 σοπά δηλ {6 ἰηπο- 
οοὨΐ, 750 48 1 ΠΥ ψογα ἀϊἰβοθαγρίηρ ἃ βαογεά ἀυΐγ, 
δῃ ΘΓ Δρροϊηξεα ἔογ [δ΄ ΝΟΥ ρυγροβο. Ηϊογίο 
[ΒΟΥ δᾶνα ἰδίῃ (ἢ6 ργορἤθίβ : βϑοοη, ἤόοψονογ, σὴ 
{867 41} (Ποὶγ νϑσὺ Ζωογά δὰ Μεοββίδῃ (ὁ (ἢθ ογοββ. 
ΤΠ 686 ἃγα {πεῖγ ψόογκ8, Ψ ἢ Οἢ ἀγα 501{80]6 ΟὨΪΥῪ το 186 
ν] 680 ψτοΐοῃθϑ, γι 8Ὸ νοι! Β6 στίανοά, ἰηἀ66α, 1 το Ὺ 
ἀϊά μοὶ δωγραθς ἃ]}} ἴῃ τηδ]}}ς 6, σΓΆΘΙΥ, δηα οοηΐα- 
ΤΏΔΟΥ." Μδε61 ΤΠ688. 9, 16. (δῆ εΕἰ8.), Τὴ δχργαϑβ- 
βίοη, ον νοῦ, θά ποῖ (οῦβοσνεβ Κυϊΐηοο]) Ὀ6 ἴοο 
ἸΏΘΠΟΒ ῥΓαβθοα : βίησθ βχϑιηρίθβ ἅγθ ποῖ ψυδηίϊίηρ (48 
ἴῃ ἐδαῖ οὗ Ψοῆη τῃ6 Βαρί131) οὗ ργορῃείβ βίη ουΐ οὗ ᾿ 
7εγυδαίθιῃ ; ἱπουρῇ, 88 ψὸ δάση ἴτοτῃ (ἢ6 ΒΑὈΡΙησΔ] 
οἰϊαίίοιβ ἴῃ Ὠγιβιβ δὰ Γἡρῃί(Ἕοοί, 1 88 ἃ ουβίοπι ᾿ 
νὰ (6 96) ἴο Ὀγης 41} σγ δὶ δοουβαίίοη8 
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δραίηδι ἀοοίοῦβ δηὰ ργοόρποῖβ ἴοσ ἀδίογσπηηδεοη, "6. 
ἔογε τῆς ρκτϑαδὶ ὝΠ ΠΗΝῚ ΄ τ 

84, 8δ. 566 (ἢ6 ποΐς οη Μείιῃ. 28, 37. 

ΓΗΑᾺΑΡ, ΧΙ͂Ρ. 

1. σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον. ΑῺ δἀχρτγοβδίοη ἔογῃγδά οἵ 
[π6 Ηοῦ.. ἘΞΗΡ ΤΟΝ, πθῖοἢ οἤοη 5:01. 8 σώπαγο, δρι- 
ἰαγὶ. 80 ἴῃ {Π|6 βἴοτγ οὗ Φοβορὶι ἀπα ἢ18 Ὀγοίῆγθη ἐπ 
ὅοη. Τβμδί ἰξ 8 ποῖ ὑπυβξυδὶ ψἰτῇ (ῃ6 68 ἰο 
δανα οηἰοσίδι πηϑηΐβ, δηἀ 6η]ον (Ποι56 1 )ὲ8 σι ἢ ἢ118-- 
ΣΙ, οἷἱ {6 ΒΑ υΌδε, 18 ργονοά ἔγοτῃ ἡ ηογου Ἐδῦ- 
Ὀ1η1ς 4] ρα888ρ68 ργοάυσσα Ὀγ 1Ἰρ)εοοι δηα ΥΥ οἰβίβὶη, 
ϑδεεὲ Βυχίοτγί. ἀ6 ὅγῃ. Φ4υἀ, (,, 1δ. δηα ϑὅροησεοι ἀθ 
[ρ΄ 1, 4, (ὐοἴρᾶστθ Νεῆ. 8, 10. Τοῦ. 2,1. ὅο 
Ρίμἰο. Φ, 166. τὴν ἱερὰν ἑβδόμην ἐξέμνυνεν ὃ προφήτης ----’ 
ἐδικαίωσε---πανηγυρίξειν, ἐν ίναις διάγοντας εὐθυμί- 
αις. ΤΠ ἴῃ ΡΙυς. ϑγηιρ. Ρ. 672. κ. (εἰ Ὀγ 'οῖ- 
ϑιδίῃ ἀηα Κυΐποα!.) 6 ᾶνθ ἃ σοιῃρδγίβδοη ὑεΐψθοη 
6 ον βἢῃ ἔδδβίβ δῃὰ [ῃ6 Ἡδαίμθη Ομ 68 ἴῃ Βοηουτ οὗ 
Βδοοδυβ : Οἶμαι δὲ καὶ τὴν τῶν σαββάτων ἑορτὴν μὴ 
παντάπασιν ἀπροσδιόνυδον εἶναι"----οαὐτοὶ δὲ τῷ λόγῳ μαο- 
τυροῦσιν, ὅτι σάββατον τιμῶσι, μάλιστα μὲν πίνειν καὶ 
οἰνοῦσθαι, παρακαλοῦντες ἀλλήλους. 

ῷ, ἦν. Ἐπ γιη 5 Ἔχρί δίῃ ἥν ἱστάμενος. ἘδΓ (ΒΑ γ8, 
56) δ ἀϊά ποῖ ἀδγα ἴο βρϑι οη ἴογ ἃ οἰιγθ, Ὀθόδιδο 16 
Μ88 (ἢ6 δαὈθαίῃ-ἄαν, δηα [6 ἔδαγεά, ὑγ' ὁρ ἀοίηρ, ἰσ 
ποῦν (ἢ σοϑυτα οὗ ἰῃς ῬΏΔΓΙΘ668: ἢ ΒΠΘΓΟΪγ ρΡ]δοοὰ 
δἰ Π]56} 1 νίονν, παι «ε808 θδθίηρ ΠῚ, πηῖρ᾽ ι οὗ πίϑ 
ΟΜ δοσογὰ 8Κ6 μιν οὐ Ὠΐπ), δῃά δυο. ἢ οὗὍὨ ἢΪ8 
ἀἰβθᾶβ6. , 

ᾧ. δδρωπικὸρ. 866 (16 τυῦϊίοῖβ ἐς Μουρὶβ ΒΙ ἢ ὁΐ8, 
οὐ δοῆίεουθ. [6χ. [18 ἰγϊγ οὐθοενοά ὃν Ὑ δἰβίθίη, 
ἀπὰς Τκε, 88. θοίηρ ἃ ρἢγϑίοίαη, ἀδβουθαδ ἀἰβθαβ68. 
ἴζοα δσουγαίοὶΥ τη (ἢ6 οὐδεν Ενϑδηρο ἰβῖβ. Οτο- 
{118 αἶδο ΓθιηδγΚβ : “ Αρροϑίτὲ δυΐοπι ΟΠ θέν ἢγάγο- 
Ρίσαπι βυδιηογαθηάξ ρεομά!, υἰ. τῆν συγκύπτουσαν ρΡ6." 
αὐαἱ νἱηςίω, οσοιηραγαν!." βου (686 οὐβθγυδε θῃ5, 
ονθνογ, βθοῖῃ ποῖῆι], Μοβὲ Οομγηιθη δ θ 8. 98}-- 
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Ροβὸ (Ὑἱ ἢ βοίηθ ργορδὈ  γ}) (Π8ὲ [Π6 Ποβέ δπὰ πᾶ 
688 βθογείυ, δῃὰ σ (ἢ ἃ [Γοδοιθγουβ ἰηἰοπί, ἱηέγος 

Ἴνα (88. Ρογβοη 1ἢ ογάθυ ἴο βη γΓαρ «6818 ἰηῖο Ὀγραῖ- 
ἵἱηρ (ἢ6 56 6 .ἢ, ὈΥ Ποϑ!ηρ ἴα, ὈὰΐΓ {πᾶ 18ῃ6 πιαση 
ἀϊπιδεῖ τὰ8 Ἰρτῃογδηῖ οὗ {Π6ὶγ Τγοδοῆθγυ : ΠΘΏσΘ 6818 
ἄοοβ ποῖ γβργονα δῖ, Ραΐ γεϑίογθβ ἢΐπ|. .6880.8, ἢον- 
ανοῦ, ἰηβίγυοίοα ἐποὶγ Ἰρῃογαηΐ δβιρογβι θη, δηά 
ΜΠ 4] δῃονεά {παΐ δ 88 ποῖ ὑπάνψαγε οὔ (Ποὶγ ρἰοΐ, 
ὃγ ἱπίογγορχαίίηρ πὶ εἰ ἔξεστι. ὌΝ 

8. ἡσύχασαν, 66 51|6ηἴ. ΕῸΓ (845 ΕΠ γι ὶυ8 ψ 6}]} 
οὔβογνθβ,) 86 Ὺ οουά ποῖ ὑγηρ {ποϑιηβαῖνθβ [0 840 
1Πδὲ {πὸ ἰᾶνν ῥγο 64 τῃφιη ἔτοιῃ ἀοίηρ σοοά οπ {ἢ 8 
ϑΑΡΌΔΙἢ. . 

4, ἰάσατο αὐτὸν, καὶ ἀπέλυσε, βοηϊ Πἴπι ΔΑΥ Ποα]οά. 
ὅ. ἀποκριθεὶς" ἰ. 6. Δα ἀγοββίηρ Ὠἰπη561 το (ἤδη, ΕὸΣ 

80 ἰϊ βΒῃουϊὰ Ρ6 τοηδογεά  Ὀῃν δυηϑάοοϊο οἵ δροοΐθ5, ἴῃ 
ΤΏΔΏΥ ΟΥΠΟΣ ρᾶ858ρ68 Οὗ ἢ6 Νὸν Ταβϑίδιηθηί δηὰ δερί. 
ΜΏΘΙΘ (Π6 ψοτὰ ἢ88 ΠΟ τϑίδγθησθ ἴο 8ΠΥ ἰπίογγομα- 
[ἴοη, ΟΥ ογ 8 ψΠςἢ ργοοραρά : ΤῊΪ8. 15 Ἔν  ἀΘΉΕ 8 
Ηδερτϑίβη, ἴον [6 88π1|6 86 Ἔχ ϑ[8 ἰὴ (ἢ 6 σογγθβροηᾶ- 
ἱῃρ ψογά οὔ π6 Ηδῦτεν ἰδηριαρθ. Απά ρρσίαρβ 11 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ΠΡΙΒΕῚ τὸ τηυοἢ, (0 ϑᾳρροϑδθ ἴῃ βιιοἢ οᾶ568, 
(485 ἀοοθβ Ὦν. ΥΒΙΓΌΥ,) {παι (ΠΟΤΘ 18 δὴ δῆβϑψο  ἰὸ 
80ΠῚ6 λόγος ἐνδιάθετος, 806 ᾿ΠΜΜΔΓΔ σΟΠΟΘρΡΙ ΟΠ, ΟΓ 
Βοῖη6 δοί:οη δχργθϑϑῖνθ οὔ {Π61Ὁ Β6η ἘΠ 6 18 ΘΟΠΟΘΓΗΣ Πρ 
πίῃ. ΟΥ̓ {}15.» ἢ6 εὐϑωονὰς ἸΏΔΗΥ ΘΧΔΠΊΡΪ68, ψ ῃϊοἢ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 βθθὴ ἴῃ Ε]5βθυ. 

᾿ ὅ. ὄνος ἢ βοῦς. Μϑηγ Μδ5. ἱποϊυάϊηρ [ἢ 6 ϑυτγίας, 
ΘΑΠΙάΪο, δηα ϑ]νοηΐϊς νογβϑίοϑ, 838 8'8ο (ἤοβα οὗ {π6 
(οπϑίδηςποροϊ Δη δηὰ ΑἸΟχδηαγδῃ ΓΘΟΘ 81: 0η8, ἢανα 
υἱὸς, ψῇο) 8, ΕΥ̓͂ Ιπηοϑὲ οΥἰτ.8, οοηβιἀογοά {ἢ 
{τυ τοδάϊηρ. Δηα 80 Ευςηγη 8 δηα ὙΠΘΟΡὮγ]δςί. 
Τι18 ἱμἀθοϑα, β6θῃ)8 88 ἰϑίδοίογι!ν ἀσίθγιϊηθα οἡ 
ογτέϊοαΐ ρτιποὶρ]68. ὙΠ γ, ποσανογ, ἀπά Οαμρθ6!|]}, 
ἀδπιαγ; [Π6 Ἰατίοῦ οὐ ψῇοπὶ [88 8η οἰδδογαῖθ Ὠοίο, 
ΜΝ ὮΟἢ {Π6 ΤΟΔΩΘΓ ΤΑΥ͂ σΟΏΒ.}}; ἐπουρσῇ 11 ἀοθ5 ποΐ, 
ἴο τη6, ρροδῦγ σον ποίησ. ἩΜ οἰβίθίη οἱἵἵθα Απίποὶ. 
8,9, 1. ῬιΙαῖ. Ρ. 821. Ε. δηά Μδογορ. δαί. 1. 16." 
ει ἢ. ἔλεγε --᾿ παραβολὴν. Τὴ ψογὰ Πογθ ἀδηοίεβ, 
βιρ]γ ἃ »γδορρέ, ἴῃ Ἡ ΠΟ 86η86 ἃ οἴζθῃ ορουγβ. ὅ68 

ΝΟΙ, 11. ΦῺ 
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Ευέῃγηι. δ00. 1 15 8ο οΔ]]6ἃ (88γ8 ΘΟτοί.) μεσδιβὸ δα γ- 
ΨγΓ {ἢπ18 δϑῆονη, ὈΥ (6 οχδπρὶα χεὶ ἑομυϊοίαίξδ, 
ψῆδί 858 (Ποἷγ ἀπ αηάογ 8Π εἰτουπιδίαποοδ᾽ οὗ ]16, 
ποῦ ΟΗΪν ἰοναγβ πηοη, αὶ Οασα. ᾿Ουν [οτγὰ νὰν 
Ἐοδθηπι.) ργείεγγοα {Π}4 ΟΠ οἷν ἴο δαάπποη δ (6 
συοθίθ, ταῖδονγ τἤδη ἀϊδίυγ {πΠ6 ΒαγσΥ οὗ {Π6 Ὀδη- 
1: ὈΥ διιβίογύθ Ὀδ)υγραίίοη. Κυϊηοοὶ τοιηαγκβ, ἰῃ δὶ 
αβιι8 δ ἀγοββθα ἢἷβ ἀϊβοουγβα ποῖ ἴο αὐ ἰπ6 ρἰιοβῦβ, 

θυΐ ἴο ὁη6 ἴῃ ραγίουϊΐα, ψῆο Βαὰ ποῖ δῇεείοά Ἢ 
ΡΙΠΟΙ͂ῤῥΑὶ 5οαῖ. οίβίθιηῃ ΠΟΘ ΟὔΒΟΣΥΘΒ,. “ Ηἰ 
θὀγδὴξ (ΠγΙθΕ1 ΒΟΓΙΠΟΠ68 σοπνίν 4165, Δα δοηνίν 88, δὲ 
ὁοηνιναϊογαπι σομηπ. 12. ΟΝ, , 

7. ἐπέχων, οὈβογνίηρ. Ηρτο ψδ τηι8ῖ ΒΌΡΡΙΥ τὸν 
νῦν, οὐ ταῖν (49 ΙΓ {π|ὴ18,) τοὺς ὀφθάλμους. Εχ- 
δῖ 88, Ὀοζἢ οὗ [Π6 οοτηρί εἴθ δηὰ .6]Πριοα] ἔϑγη), ἃγο 
Ριοάσπορά Ὀγ Υεοίβ8. ἴῃ Ιου. '᾽'᾽ 8.886]. οὐ Ἡδσγούοί. 1, 
9, πα Κρ]Ζ οἡ [υς]Δη. 2, 412. , 

8. πρωτοκλισίαν, 8 ἢγαί 8641. δ8οὸ ὙΠοορῆ. (]νᾶγ. 
ἘΠ. 91. ὃ δὲ μικροφιλύτιμος τοιοῦτος τις οἷς σπούδασαι, 
ἐπὶ δεῖπνον κληθεὶς, παρ᾽ αὐτὸν τὸν καλέσαντα κατακέιμενος 
δειπνῆσαι. ᾿ ὅ66 Αἴῃρηῃ. δὅ44. 6. ᾿ τῇ 

,,. Ὁ, δὸς τούτω τόπον. 10 ΔρΡρΘαΓΘ ἔγουι δοϊοσίίρεη, 
Ηογ. Ηδρθτ. τη ἴος. (Παἱ [ἢ15 ψᾶ8 τῇ6. νϑΙῪ ἔογμῃ οὗ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ ΘΠ Ρ] ΟΥ̓ δα οἢ βιιο ἢ οσσδβίοηϑ Ὁ. {ΠῸ (16νν8, 
Δηά υβεα 85 οἰἴΐἴθη 8248 ΔΏΥ 5γδῆροῦ ΔρΡριοδοἢοα ἴο 
1Π086 αἱ ἃ ἔδαβε. ΤΠ ΡηΤΉ865 δὸς τότον δηὰ κατέχειν 
τόπον, Ὠοΐ υηΐΓοαι ΘΕ} ν οσσιγ 'η 1η6 ΟἸΑ5810 8] τυ τοσα; 
(866 {π6 Θχδιῃρ[εβ ἢ Κυρκα,) θπίοηϊν ἴῃ ἃ τπϑίδρῃογί- 
(4] 86η86θ. Ταῦ {ποῖ 6 ψογο, δηιοηρ (ἢ6 68 οὗ 
[ἢό6868 {{πΠ|68, ΤΔΏΥ Οἰδριι! 68 ἀρουΐ 8Β688 δἱ ἃ θαπαυσῖ, 
{76 Ιϑράγῃ Ὀοίἢ ἴσου Φοβδρηυβ δηά ἔσο [ῃὴ6 Βδοθὶηὶ- 
(8] ψυϊίετβ. Νοσ ψογὸ {Ππ686 τηδίίειβ υπδιί(οηἀρα [0 
ὃν τῃ6 Οτεοῖκβ δηά οιμδη5. [ἢ (ἢ 85 νονν, Ἦ οἰϑίϑιῃ 
δΡΕΪ οἰἵοϑ Κ8].. Μαχ. 92, 1. [πνι8{ δά σαπαίμ: ἀ1]}- 
βθηζεγ φυεγθθαηΐ, φυϊηδ οἱ σοηνν10 6ββθηΐ ᾿ηἰογδιί- 
[υγ : Ὧ6 56ῃη1 668 δἀνθηΐυπι αἀἰβουθιί ΡΥΈΘΟ ΓΓΟΓ  πξ. 
ΤΎΠΠ|ῈΟΥ σοιραγοβ Ρίαυΐ. ὅ, 4. Δ01 τὰ 8586 Β0ΡΘΓΙΟΥ, 
8δη4 δ, δ. ἀαΐῖα τ1ἢϊ ἰοσαπι. δι΄ δα πο. 0 η8 [Ὁ 
(15 οὔ ουῦ [ογὰ, σοσαῦ ἴῃ (ἢ ΒΑΡΡΙη οὶ τ τ ηρ9, 
δο6 οἵ ΨΒΙοἢ ΠΔΥῪ ὈΘ 566 ἴῃ είδ. ΝΡ 

ιν 
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, 10. ἘΥΝΟῸΣ ἀνάστεσον ε. τ. ἔτ. ὅε6 ΡΙπἰᾶτοὶ ΕἼΔην, 
10, 8.1. : 

11. πᾶς ὁ ὑψων --- ὑψωθήσεται. ΤΏ Ἐοθίηίςαὶ 
ὙΣΙΓΘΙΒ ΠᾶνΘ ἃ 51Π1}1ΔΓ σηόηιθ. Τῆυβ Η41}16], “Ὧν 
ὨΠΔΠΠΕΥ 18 ΠΥ ΘΧΑΙ (Δ .10η, 8Δπηἃ ΤῊΥ Θχαἰτϑίϊοῃ 18 ΣΩΥ 
᾿αθ]Π] ἰίοη." [015 Ὀοιίοσ (σοη  Π68 Π6,) ἐμαὶ (ΠΟῪ 
Βῃου ]α 88} ἴ0 ἃ πιά αἀδσεπά ἠϊμῆξν, {ἰδ ἀοδοοπαᾶ ᾿ 
ἰοιυεῦ. ΤΠοΓα 18 (8808 τοί.) ἃ βἰ τη 8 ῬᾶΓΔ0]6 ἴῸ 
[Π15, ἴ0 186  ἰδοέμαγίεηι Οὐοημπαγμηι. ΟΠ ΘΓ βιγ} 18 Γ 
ΒθηΐΘη668 ᾶτ6 ρῥγοαᾳορα ἔγοιῃ (6 ΕΔΌὈΙΠΙΟΔΙ τ τι ΉρΒ, 
ΌὈγ Ηδοκθϑρδη ἀθ υβϑι. ΒΟ Ι πίσογι, Ρ. 466. 1 αὐά 
1ῦδη, ΟτΥ. 161. Β. ψὮΘΓΘ, Οἢ βοὴ 6 οὔθ δβδκίπρ ψμαῖ 
ΨΦυρΙΟΓ 18 ἀοίηρ, ΟἾ]Ὸ ΔΒ ΟΓΒ : τὰ μὲν ύψηλα ταπει-. 
νοῦν, τὰ δὲ τάπεινα ὑψοῦν. Ἡοτ. (Αγη). 8, 106, 41. αυδῶ- 
Κοαπ6 4υ154116 5101 ρ΄ υγα πορανδσγὶῖ, ἃ 6118 ρίυτα [αγοί. 
566 (ἢ6 ἢοΐα οἡ ὙΝΝ 28, 12, (ο νοῦ, 1 444 πὲ 
[ο]ονίηρ οχίγαος ἴτοια ἃ Ὀθδυι] ἀϊβοοιγβα οὗ 
Νουγὶϑ οὐ [18 β]θοῖ, (οἰῖϊοα ὈγῪῚ ΒυΙΚΙῸγ.) “Τὸ 
ΨΘΙΒΙΎ (ἢΪ8, 10 185 ὩΟῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ δῖ 1 βΒῃου ἃ Ὀ6 80 
δθοΠρ' 8}1 ϑογίβ οὗ τηθῆ. Ναοιέμον 1 {Π1ηΚ 1810. Εὸς 
ΔΙΠΟΠΡ ΟΓΟΙΏΔΓΥ ρβθορΐθ, Ὠσπλ ΠΥ 18 ποῦ 850 τυ 68. 
Γεραγαθα, δη ἃ τῇδ ΠΙΔΥῪ [1 0]6 Ὠϊ 86} ἸἰοΠς 
Θηοαρἢ θαΐοτα [6 Ὺ Μ|1}} Θχαὶς πὶ. Οἡ (ἢ6 σοηίγαγν, 
{6 Υ. ΡΘΓἢΔρ5, 8.181} Ὀ6 {Π6 ἢτϑι δὲ Ψ}}} ρυΐ μλ ἀονῃ 
ἰονεγ, δῃ Κοορ ϊπὶ ἄονγῃ, ἤθη δ6 18 8ο6.ὡ. Τδι8 ἷν 
18 νἜγῪ οἴἴθη διημοηρ νυΐϊσαῦ ρΡθορίθ, ροη ψῆοαι [ἢ 6 
Ραϑγὶ οὗ ὨυπΆ ]ΠὙ 18 δα 1}} Ὀοδίονθά. ὙΠΟ πον 
ἦοί [86 να ]ὰ6 οἷ τι, Δηἃ ν}1}} ΤΔΩΥ {{π|68 ἰΓοδὰ 1Ὁ Ἔνθ 
1η (η6 νοΙῪ ἀἰγί : θαΐ διηοηρ ἰμο88 οὗ Ὀρίζογ 408} 1{ν, 
ΒΠ6 οἴ ποζγα γρῆποα δἀυοδίου, δηὰ ἡ ἢο ΠᾶνΘ ἃ }υ8ῖ6 
δηἀ πηοτγὸ γϑοιβθα βθηβα οὗ {ϊηρ8, 1{ 15 [Γ ΟἸΠΒΟΓΨΙ86. 
Τἤδτα {π6 766] 18 μῃάογβίοοα, δηἀ να]αεά βοςογάϊηνς 
ἴο 118 σογίῃ, ΤΏδγα [86 Βα ]6 Πη 415 Π1Β ἄτι τοβρϑοῖ, 
8η4 [86 ἴονγοῦ δ ἀδργβββ868 ἢ] πλ86} 7, (Π6 τγογθ Ψ}}} ἢ 
6 οχαϊίθα, Νεοῦ 18 (818 ψιῃπομὲ. τθαϑοῦ, ἘΕῸΓ 
Βυ ΠΥ, Ὀ681468 [Π6 ἜΧΟΘΙΙΘΏΟΥ οἱ [18 [ΘΙ ΡΘΓ, δηᾷ 
[86 μγσδίπαβϑ οἵ 186 νἱγίιυ δ, ΒῆεννΒ ἃ σροοά μηἀοτβίδπά- 
ἴηρ, δηά ἃ τρὴ Ἰυαἀφεοηλθης οὗ ἃ τη8᾽ 8 861[. δῃηα 80 
ληι1|168 πὶ ἴο γαϑρϑοξ ; ὙΠ ἢ ΠΠΘη 8Γ6 8.80 ἸΏΟΤΘῈ 

- - " Ω υ [9 . ᾿ 
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ΜΠ Ὼσ ἴο ΡΥ ἴο 16. Βα πΊθ]6 πηδη, θοσδῦξο με -185 50 
{π||6 708 το π΄ πη86 1 ὌΝ, 

14. μὴ φώνει τοὺς Φίλουσ. ΤΉΪ5 15 ποί᾿ ἐσ 6 υπάοτγ- 
δίοοι 88 8η δη ΓΙ ΓΟΪΥ πόρϑίνο βοηΐδησό, 1 πιυβὲ θὲ 
ἴδκοθ σοιῃράαγαίνοὶυ, δὰ ψΠΠ Ἀπ ςαϊίοη. ΤἢῸ 
Ὡθοσαῦνό ρϑγίοΐθ 15 (ο Ὀ6 το πάεογϑα μοπ ἐάηὶ [ φιαπι; 
48 ἰπ Εχ. 16, 8. 1 ϑαῖη. 16, Φ2. 206 2, 18. 76:. 7, 
92 ὃς 438. Ῥγον. 17, 19. Μειίιῇ. 9. 13. δηά [κΚ6 10, 
40. ΟἸὨγιβὲ ἀοθβ ποῖ ργοπῦϊ 8 τοςοϊργοσδίίοη οὗ μο5- 
ἀάφλο διηοηρ᾽ {Π6 τς ; δι ἢ γεν ἰῃσ086 δοῖβ οὗ 
οηρῆσθησο ν ἢ! ςἢ ἀγα ρογίογμηθα ψιῃουῦ Δῃγ Πορὲ 

οἴ τεπασγά. Νυμηθγοῦϑ ράγα} } 6] ρᾶββαρθϑ ἅγθ ὑγοδιεςρα 
Ὦγ εἰβίείη ἔγογῃ (8381. 8] νγιίοσβ, νῃϊοῖ ΕΠπϑίγάϊα 
(86 ορίῃπΐρη8 δΔη4α Ρῥγίης1 068 οὗἉ {πεῖν {1π|686. ΤῊ [)6- 
ΖΟΟἤΔΓ68, χαριστικὸς οὐχ ὁ βλέπων πρὸς τὴν ἀμοιβὴν, ἀλλ᾽ 
δεῦ δρᾷν προηρημένος. ΑτΙδίοί.. ΝΙοοιη. 8, 1δ. καλὸν δὲ 
'φὸ εὖ ποιεῖν, μὴ ἵνα ἀντιπάθη" ἀῃά 9,1. Ὁ. (γγ5. 116. "ἡ. 
Χοη. (οηνῖν. οὔτε μὲν αἷς ἀντικληθησόμενος καλεῖ με τις. 
Απιηΐϊδη. Μδϑγςο. 14, 6. Ουπὶ δυΐθδῃι ---- σον Ιν]8 --- 
ὈΟΘΡΟΓηὉ ΔΡΡΑΓΔΤΙῚ ---- Δηχία ἀδΠ ὈογδίοηΘ ἰγδοίϑ ΌΥ,᾿ 
ΔῊ ΘΧΟΘΡΙΙΒ 118, υῖθιι8. νἱοἰβϑ(ἀρ ἀοθοίυΓ, ρογορτὶ- 
ΠῚ ἰηνι δῦ σοηνοηϊοῖ. [λιοΐδη. ρᾶγα8. 9292. σαι. 
Οά. ρ. 882. Τίς γὰρ δὴ ξεῖνον καλεῖ ἀλλοθεν ἄλλος ἐπελ- 
θὼν ἄλλον γ᾽, εἰ μὴ τῶν οἱ δημιουργοὶ ἔασιν, Μάντιν, ἢ 
ἰητῆδα κακῶν, ἣ τέκτονα δούρων, ἣ καὶ θέσπιν ἀοιδὸν, δ κεν 
τέρπησιν ἀείδων ; οὗτοι γὰρ κλητοίγε βροτῶν ἐπ᾽ ἀπείρονα 
γαῖαν. Πτωχὸν δ᾽ οὐκ ἄν τις καλέοι τρύξοντα ἑαυτὸν. 
ΡΙυῖ, ὅ80. ἢ. ΡΙΊπ. ἘΕρίδέ. 9, 80. (εἰϊοά ὈΥῪ ἐἼΕΠΕΜΙΕῚ 
οἷο δυπὶ φυὶ 910 νογὰ ΠΡ 6 γα} 18 {ΓἸὈΌΘΓΘ ὅρη ο 5, 86 
ἀπ 16]5 6160 ῬϑΌΡΟΓΙ 5; ΠΟΕ τυ ἰβι1 40} 118 ρος ββιτη ὰπὶ 
ἀοηδηΐ 4] ἀοπᾶγα τηαχι πιὸ ροϑϑυηΐ. φωνεῖν ἢδ8 (ἢ 6 
ἔοτοα οὗ καλεῖν, ἐπυϊέο. ΤΏΘ ψογὰ Ῥγορθγὶν 531|0ρ}1Η68 
ἐο εἰΐογ' ἃ σομπά, ἐο οαἰΐ, οαἰΐ ζο», δοηα 707, Ἰηυϊίο; ΔῈ 
ὙΓΠ|0ἢ. 86η3868 ρογροίυδ! ν οσσὺγ 1 (6 Νὸν Ταεβίδ- 
τηθηΐ,. Δηά ἀγα ποΐ υηΐγεαιεηξ ἴῃ Ὧδε ασροκ (4β8168. 
866 56ἢ!}. 1,6χ..Ψ ἫΝ 

.. 18. κάλει πτωχοὺς, ἀναπήρους. ΜΆΠΥ 51}}|8Γ 86ῃ- 
ἰδῆς 68 8ἅΓ6 ῥγοάαιορᾶ ἔγομῃ {π6 ἘΌΙ ἢ ΟΔ] τ γιοβ, ὈΥ̓ 
δομοοίέροη.-1 ἢ15 ΗοΥν. Ηδρ. ὅο. ΡΙβίο Ορ. Ρ. 197. 
(εἰιοά Ὀγ Βι Κ|6γ.) ᾿Εν ταῖς ἰδίαις δάπαναις, οὐ τοὺς 
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Φίλους ἄξιον παρακαλεῖν, ἀλλὰ προσαιτοῦντας καὶ τοὺς 
δεομένους “λησμονῆξ. "' Οὐκ ἐλαχίστην : χάριν. εἴσονται, 

καὶ πολλὰ ἄγαθα αὐτοῖς εὔξονται. ᾿Ανάπηροος ὈΓΟΡΘΙΙΥ 
ἀδποίθβ ὁπ Ψη0 ἢ88 βιιβογαα {Π| 1055 οὗ ἃ ἴπαρ, ΟΣ 
ΒΟ; Οη6 οὗ ψῇοβα ᾿ἰτὴ 05 15 τηυτ]αοα. ΒΥ 16 ἔδαβίβ 
ἢ ογα τηδπιοηθά, Μιοδ86115 ἀπὰ Ἐοβοηπ,. πηἀργβίδηά 
(6 γεἰϊσίοιι [δαβίβ 80 υδ0.4] διηοηρ ([Π6 ψον8, Δη 80 
ἀϊδδγοηΐς ἔτστοηι. ον βϑουΐαῦ Οἤθδ. δοἢ ΜΘΓΘ, ΌΥ 
Μοϑεβ, θη]οϊηβα οπ {86 τιοἢ ἰοναγάβ [Π6]γ ΡΟΟΣ πεῖ. 
θουγθ. Οομηραγο Ὠρθιΐ. 26, 12 ὃς 18. 12, δ---2 2, (896 
Με. Ἡογηρ᾿β [πιγοά. 8, 204. ηοΐθ.) Ηθγο  πόονονογ,; 
Ι΄σὐηποῖ ἄστοὰ 1 ἰἢθ. «688 αΙά ποῖ, 1 {Π1ηΚ| 
ΠΟΥ ΕΪΥ δάνοτί (ο τοίξσιοιδ ζδαδίς : ἤθῆςσα [Π6 ργθοερί 
δοϊοηρβ ἴο (γι βι1Δη5 οὗἨ δνϑιὺ ἀρ; τδουρῇ 11 πηυδί 
Ὀ6 υπάοιβίοοά ψΗἢ ἄπ ᾿ϊαγ4{1008, ἀγβιηρ οὐ οὗ ΤΠ 6 
Ρδουλδγ ἴυγη οὗ τὴ6 Ηδ]]6η ϑιὶς ἰάϊοπ, πα 18 ἴο 6 
ασρρίϊεά, νι ἀπ τοΐδγθηςθ, ἴο ἴἢ6 ρου 14 οἰγοιπι- 
βίδῃοαβ οὗ ἀἰδγθηϊ ἃρῈ8 δ σου ΓΙ6Β. ᾿Ανταπόδομοαι 
15 Δὴ ΠεΙ]εηϊϑος ψοτγά. --- 

14. ἀναστάσει τῶν δικαίων. 80. ἀναστασις τῆς βωῆς, 
ἴῃ Φοῖ.. δ, 29. ἴο ψἢϊοἢ 19 ορροβεά ἀνάστασις. κρίσεως: 
ΤῊ .6νν δϑογι θα ἃ γϑϑυβοιίδίίοη οὗ [ἢ6 ἀθδὰ ἰο Ἐδ8 
Μεββϑίδῃ. Ἡδησα {Π6 ΡῬηδγίβθθ, οὔ. μοαιίηρ γος 
6808 τ1ῃ6 ψογά8 τῇ ἀνάστασει τῶν δικαίων, ΘΧΟΪΔΙΤΏ8, 
Μακάριος, δια. ; 

15. βασιλείᾳ τ. Θ. Ὅγ. (απηρθ6}} σοηίθηᾶβ ἐμδὲ 
βασιλεία ταμιδῖ 08 τοπήογεά γεῖρη, πα τοίεγβ 10 Βο εν 
ἴο {Π6 τοῖρῃ οὗ {ῃ6 Μεβϑίδῃ οἡ θαγίῃ. ““ἘῸΣ (βᾶγβ 
ἢ6,}) 1ἢ6 ἰο!]ονίηρ, Ρᾶγαθ]θ ον! ἀθη!ν τοίθγβ ΟὨΪΥ ἴο 
186 ΟἸὨτβείδη Πιβροηβϑδίίοη. Τὴ6 οὈὐνίουβ ᾿ηὐδητίοη 
οὗ {παῖ ράᾶγδϑῦ]8 18, ἴο βιισισοϑὲ [86 ργο)υάϊοοϑ 1}, 
ἤουι ποίίοῃμβ οὗ βθουΐδῦ [8 ΟΥ̓ δηα φγδηάθδαν, {16 
Πδίϊοη 1ἢ ροηογαὶ, οηϊογίδιηθα οἡ ἰπδὶ βυδ]δοῖ; ἴῃ 
σοηβοαιιθησα οὗ ψὨΟἢ ργα)ιάϊςθβ, δὶ ἢ ργοθρθος 
{ΠΥ [Δῃς] 64 50 δ] 6586 4 ἃ ρεγ οά, ψου]ά, ἤδη ργοβθηῖ; 
θὲ Θχοθθαϊηρὶ)ν πορίεοϊοα δηα ἀδβρίβεα ; δηά 1ῃ 1154 
νίαν, ποίϊηρ σου] θ6 ποῖα ΔΡροϑβὲῖθ.᾽" τ 

16. Οὐ {μ6 ἐο!]ονίηρ ραγαῦίθ, 1 τημβί γοίοσ τΠ6 
τοϑάδγ ἴο δὴ βχρϑ!θηῖς ϑδορηοῃ οὐ Ὦγ, Μδμῦγ, νοὶ]. 
2, ῥ. 91. (Δηά {6 ποΐί68). ἐς, ἃ - ὦ) 
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17. τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου. ἘῸΓ {86 ριοδία, ψδο διϑὰ 
66 ῬγΓΘν:ΟΌΒΙΥ ἐπυϊέθα, ψ᾿ο᾽α ἐΐθη διηινιοπεά ἴο {86 
ἔδαϑί, βοιῃθίϊηθ8 ψ }}16 [Π}6 ἀἸ8} 68 γα οὔ ἴδε ροῖϊπέ 
οὗ Ροΐϊηρ Ὀγουσῇῃί ἴῆη. ὅεθ6. Αἰμθῆ. 944. 866 δ͵5ο 
Αἄδηὶ. Οὔ58. 1592. δῃὰ Αγηάϊ Μ|5ς6]]. ϑδοσγα, ἢ. 80. 
(γ)ο!.) Οὐδ {815 8ϑυῤ]6οεΐ 1 παν Ὀοίοσθ Ἐ ΌΣΟΙ: 

18. ἀπὸ μιᾶς. Τίιοτα 18 ΘΓ πηδη  8}}γ δη 6] ρδί5, 
πη ΒΠΠἸσ ἃρ πιο, ΡΒ] οΙορ βίβ ἀϊἔδσ. δοιηα υὑπεογ- 
βίδηἀ ὥρας, οἰδεῖ γνώμης, ΟἴποΙΒ. ἀραίηῃ φωνῆς, νη οἢ 
18. ΒΡ θα ἴῃ “08. 2, 6090. δηὰ Ὠ)]1οά. δ51᾽1ς. ὅ16. ". ΤΟΥ 
τηϊρηε ἤᾶνα ργοροβοα ὅρμης, 85 ἰη Τμυογά, 7,71. Ρυΐ 
1 ργεῖδν γνώμης. ΤΠ ρῆγαβα πῆρ 168, {μὲ ᾿πουρἢ 
[88 ΘΧΟΙΙ868 ΘΓΘ νΔΓΙΟΙ 8, γαῖ ἴῃ ὁη6 (Πῖηρ᾽ [Π6 56 ρογ- 
50}8 4}} ἀργϑϑά, ὨδῃοὶΥ ἴο δἰΐθαρα δχοιβθ8. Πᾶαραι- 
τεῖσθαι 5. }1{68 ἴ0 ΘΧΟι86 ΟὨθβ6] ἢ, ἴο ΟΗ͂ΘΓ δχοιιδθϑ. 
δο 908. Δηί. 8, 8, 2. παρεκάλει τὸν πατέρα σὺν καὶ τοῖς 
ἀδελῷοῖς ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν ἐφ᾽ ἑστίασιν" παραιτησαμένου 
δ᾽ αἷς ἂν μὴ βαρὸς αὐτῶ γένοιτο. δοπηα Βοινανοσ δυρ δίῃ 
γϑοιιδαγ, γούμδο, δχϑῖηρὶθ8 οὔ νιοὶ. β8η86 8Γ 
πυπιοτό!8. (866 Ἦ εἰ5. δηα ὅςἢ}].)} “Βαῖ [Π18 Βθθῃηβ 1688 
ΔΡΡοαβίίβ, οῃ δοζοιηΐ οὗ (Π6 [Ὁ]ονίηρ ἔχε με παρητη- 
μένον, Μ᾿ ὨΙΟἢ 15 Ρ]ΔΙΏΪν ἃ 1.Δ{1Π]|8π|,10 δ6 τι ΘΧΡΓΕΒΒΟΩ, 
ἐτομδαΐέμηι πιὸ ἠαδεαδ τορο. ὅ66 Μαζί!) 2, 79. ψιάς 
1, οϑβηθσ, 76 56}86 18, ““ΡΓΟσαΓΘ ΠΥ ΘΧΟΌΒ6, ροΐ Π16 
δχουβοα." δὸ Τ οϊ. Αρτγ. 42. ορογᾶμη βιιδπὴ ἢ ἀρρτὸ- 
Βαπαὰ δχοιβδίοησ οἴἴουγθ. δὸ αἷφο Ρἢ}}] ϑίσ. Υ. Α. 6, 
2, ἀλλ᾽ ὃ μὲν θυγατέρα σκηπτόμενος ἐν ὥρᾳ γάμον ὅδε 
υἱὸν ἥδη τελοῦντα ἐς ἄνδρας, ὅδε ἐράνου πλήρωσὶν, ὅδε αἷς 
ὀϊκοδομεῖτο οἰκίαν, ὅδε ὡς αἰσχυνοῖτο χρηματιστὴς ἥττων 
τοῦ πάτρος δόξαι. 

18. ἀγρὸν ἠγόρασα. 1 15 ἃ ΘΔ  } οἰγουταβίδησα 
(8αγ8 Ὠοαάτιάρα,) {πᾶ συγ 1,ογὰ ἢΘΓδ τοργθβθηίβ μοιὴ 
[Π686 θδΑΓρΆΙΠΒ 88 δἰγοδαν τη86[6 ; 80 (᾿μἱ σοίηρ; ἰο 566 
{Π6 ἔάγα, ἃηἀ ἴο ῥγονα ἔπ ὀχθὴ {δὲ βνθηΐηρ, γα οΣ 
[ἢδη [Π6 ποχί πιοσηϊηρ, νγ88 ΠΤ] Γοὶγν [ἢ οἴδοι οἴσυαο- 
Ὧ688 ΟἹ [6 ΟΠΘ᾽ ἢδΔηά, δηὰ οἵ ἃ [00113} ἱπιραίίοηξ 
Βυμησὰγ οἡ (ἢ, ΟἴδοΥ : δῃα σουἹά ἤθνοῦ αν θθθῃ 
υὐρεα, δά {Π6Υ δβϑίθοπθα [Π6 ᾿ην ΓΘ ν, ΟΓ 818 Θῃξογίδιη- 
τηθηΐ, - Ασοογα! ΠΡ] 10 18 σΟΙΒΠΊΟΉΪΥ ἔουηά ἰη ἔδλοί, 
{π8ι ποθὴ πορ]οοί {ῃ6 δ] βϑηρθ δηά ἀδιηδηβ οὗ 16 
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80ΒΡεῖ, Ὠοΐ ἔου {Π6 τηοϑί ἱπηρογίδης 4818 Οὗ 6, ψ ἢ 
ψ οἢ (ΠΥ φοϊάοπι :ηςογίοσο, μὰς ἰο ἱπάυϊσα [ἢ6 
ΘΆΡΓΙΟΘ δηκ [Ὸ]}γ οὔ Ποῖγ ον ἰθρογβ, δά ἴο σγδι νυ, 
116 πάρι }86 οἴ ργθβθηΐ ρϑββίοῃβ, ϑοῃγαίπη68 ΘΧοΟΙ ΓΘ οἡ 
ΨΘΓΥ ΟΝ ΟσΟΔΒΙΟΏ8.Ἐ 

'" ὙΠ ΔΎ ῬοΥ αρ5 ὈῈ 8 ἠυδὲ νἱὲνν οὐ 1Π6 βυδήεος, Ἦψι τοσθῆὶ 
οοεητηθηίδίοῦβ ἃΓ6 ᾿ποἸἸησἀ το ΘΟὨΒΙΔ6Γ [ΠῸ ὑπγοΐδβοβ ποέ 88 αἰγεαἀψ' 
"παάθ. ΤΏιυ5 Οἰδδα, ἈΠ οδθημ. δὰ Κυΐηοοὶ, γοηάου ἐηῖεγε υοἃἰο, ἴ 
πιεαν ἐο δειψ. Βαῖ Ὠονονοῦ [Π]8 ΡΥ ηΟΙΡ] 6 ΠΔΥ 6 δάμη τἀ οη ΟἴΒΟΥ 
σού β5Ι0}8, ἐξ τοομα ἔδγό βόθιι Πάγ8}. [βου] ργεζὲνγ (σι δ) εῖ- 
56: ,} [0 ΒΌΡΡΟΒΘ [δῖ [Π6 ρυγοῆδδ6 τὴ88 σον ϊδέοπαί, [οτιηθα οη {Π|8 
περτεβθηϊδιίοη οἵ (π6 δεϊϊδγ, δὰ δοοορίθα οἱ ὮΪᾺ ὙγΥΓΔΏ(Υ ; ἴπθζ6- 
ἴογε βυθ]εςῖ ἴο Ἔχδιηϊηδθοη οἡ (ἢ6 ρᾶτὶ οὗ [Π6 Ὀυγοσ. [ηάερά, 
Οὐ] αιη611ὰ ἱετος Ὀγ Βοββϑημῃ).) βΆγ8, οὔ ἴπ6 δυϊμογιν οὐ (δίο, 
(παὶ στουπα Ῥεΐογα ᾿ξ Ὀ6 θουγῆῦ βῃου]ὰ δ ἔγθαῦθηι υἱευσα.. 
« Νδῖω ῥεϊπηὰ ἱπορθοίίοηθ ἤθαὺ6 υἱξία Ὠθ416 νἱγξαϊθα δά 88 οβίθῃ- 
ἀϊρ: αι πιὸχ τγοιγδοϊδοίθιυδ ἔοι] 5 Δρράγθηῖ." ἴῃ (Π]5 τηοᾶδ οὔ 
Ὀυγιῃρ ἰαπίὶ, [Δ ΘΓ Βθϑιβ βοιῃθίης Παγβὴ : Γπουρσἢ γα Κπον ἠοΐ 
ἐπουρσῇ οὗ δηοίθῃϊ ΠἸΒΠΏΘΙΒ ἴο 6 δ0]᾽]6 ἴο ργοηουηςα ν τῇ οοηῆ- 
ἄσποθ Ὅη πα ροϊηῖ; 1 νουϊὰ νοπίυτα ἴο βυρροδβῖ, (ἢδὶ ῬΟΡΗΥ; 
ἡγγόρασα ΒΊΔΥ Ὁδ ἰδίκοῃ ἴοΓ 8 ργεβθηΐ ἰ6ῆ86 ὑθε ΒΊΟΝ, 866 Μαδῖ, 
Ογν. τ. 606.) δηά (ἢ γα ἸὯΔῪ ἰγϑηδ]δίθ, “ 71 ὅση δενίπρ, 1 ἀπὶ ἐπ 
ἐγεαίψ γογ." 1 ιλἷ8 ἱπίεγργοίδιου θ6 δαἀηλεα, 6 ἸΏΔΥ ΘΔΒΠΥ 
δοσουηῖ ἤογ πα οἰτουπηδίδηςε8β οὗ ροὶπρ, δηὰ δεεΐηρ, Ἰ. 6. ἐγγίηρ δά 
φτουσίπρ. Τδαῖ βυςῇ γγᾶβ βουηθι τε ἄοηθ6, ἴῃ ἰγεαίπρ' ἔογ οαἐέέδ, ἰᾷ 
Ρἰδίη, τοῦ ἃ. ῬΡδῆβδρε οὗ Αυοάδ ὅδγα, 1δ,]. (οἰ Ὀγ ϑομοείίρεη.) 
Δεξοϊάογθ βοημυθαύδι ροΐαϑί, Ὁ πα βευ8β νγεηάδι δἰπιηῖρο ρθουάδι 
Ῥᾶι}] 6 δηΐθ ὁρσοδβιη) 50]18, ϑὰῦ ἱπρτοββαπὶ βΘαθ δὶ, ὑβάμι εν δὰ 
δυπὶ: ΠῸ 5 ἘΠ, ρα ἴδηΐδ ΠΠ]ὰϊἢ. ΤὨυβ γ͵εἰδίθίη Ῥδγβρῆγαβοβ. 
“«Ἐπη} ἄστυ, βδὰ δ} σοπαϊεοηθ, δὶ ἴδ] 6 πὶ ΓΘΡΘΓΘΓΟ, 4118}18 θ866 
αἰοιϊίυν," 50 ΑἸέδῃ (οἰϊοα Βγ ΥΥ οἰδίβϊῃ, ) “" Ουϊάδπι ον 65 νθπα!αϊς 
6Ὰ Ἰερο, υἱἱ ἀᾶτγοῖ Ὄχρόγιθηάοθ, 1 δάὰ ΤὭρορη. ϑϑηίοηϊ. 1426. οὗ 
γὰρ ἀν εἰδείης ἀνδρὸς νόον, οὗτε γυναικὸς, πρὶν πειραθείης ὥσπερ 
ὑποϑυγοῦ. ΟἸΟΓ ρδδβθαροδ ΠΥ Ππογοαῖοσ δ6 ἀϊθοονοτγοὰ, 1Πυδῖτα- 
εἶνε οὔ τἈἰβ ουβίοηι οὗἉ ργουΐηρ' ατέϊοίθε ἀμγίηρ᾽ α ἰγεαίν 707 ἰδεῖν ρεϑ- 
οδαδό. 11 βθθϑιηβ, {μδὶ δὶ τπ6 ἐγ6 οὗ θεϊηρ Βυπιπηοηθά, {Π6 56 ρουβομδ 
Ρτγανίουϑὶν ἔοταιθά δὴ δηραροηιθηΐ ἰ0 Θχϑηλίπθ [Π6 Ἰαπἀ8 ἃπὰ ῥρτονθ 
16 οχϑῆ: δηά, ἃ8Β βοιῃβ ρετιοά οἴξῃ ᾿ζογνθηθά, θεΐνψθεη δοοοριίης 
16 ἰην διίοη, δηα Ὀεϑίηρ δωπηιοηξα, ἴ[ἢ6 ᾿αϑὲ δχουδβογ πρὴϊ 
ἢν, ἰπ [6 πιϑϑηξίπηθ, “τηδυγίεὰ ἃ πὶ. Νον ΌΥ 1Πὸ ἰανγβ απὰ 
ΟαϑίομΒ οὗὨ πιοβὲ ὨΔζΟη8Β, ΔΩΥ ΟὨγβοίοη 1 16 ἀινι68 οὗἉ 118, νγδὸ 
τπουρῃς νϑηΐδὶ ἰπ ὨΘΉΪΥ τρδτυτθὰ ΡΘΥΒΟῊΒ; ἤδπΟΘ ΠΣ ΔΓ ἸΏΘΏ 
ΟΓΘ 808} ργαῦβεά νη ἢ ἃ ἔτ] ουρἢ ΓῸΣ ἃ γϑᾶγ. δ'6α Αγγίδη ἔχρ. 
ΑἸεχ. δῃὰ 9. (συγ. [ἢ 1815 νίενν, {86 ἔνγο [0] ον ηρ ρδβθαρόβ, οἰϊοὰ 
ὃν ΥΝεϊδίοίη, υν}}} θ6 ἔουπά δρροϑῖα. Ηεοτγοάοί. 1, 26. παιδὸς μὸν 
περὶ τοῦ ἐμοῦ μὴ μνήσθητε ἔτι, οὗ γὰρ ἂν ὑμῖν συνπέμψαιμι᾽ νε- 
όγαμος γὰρ ἐστι; καὶ ταῦτα οἱ νῦν μέλει. Ἐ6]1οα. 7, 11. κνήμονος 
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48. ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς. ΟΥ̓ 5 ψοτὰ 
φραγμοὺς, 1 ἤᾶνθ ΠΘΡΕΙ͂ γεύ βθδῃ ΠΥ βδ[ἰ5βοίοσΥ 
δοοοιηῖ. Τηδ Ρθδῖ οοιητηθηίδίοΓβ Ἰηΐογρτγοῖ ἰΐ ρέαςδα 
εηοοά, 15 νἱπουαγάβ, οὐσομαγάβ, δος. Βυϊ ἐβιν 866Π18 [ἰξ- 
116 δα δοίοτυ. 1 νοπέυγα (οἰ ϑιρσρεβί, (Πα Βοΐηρ Ἰοϊηοᾷ 
ὙΠ} ὁδοὺς, 1 πᾶν ἀδηοία δποίδοσγ κίηαά οἵ γτοδὰ : δῃὰ 
δἃ5 ᾧραγμὸς δἰρηῆδβ ἃ ποᾶρε, ογ πεάρο-γον, βο- 
ὮΔΥ πᾶνε ὕδθθοῃ υρα [ὉΓ 4 ἠράφσε-γοινυ μαέξὰ, 
500} ρΔίΠ8 Ὀδίηρ ἀϑυδ!ν σαγγθϑὰ ὈΥ Βεάρα-βι 468. 
ΤῊ8. ᾿ηϊογρτγοίδοῃ 15 ςσοηῆτγπιοά Ὀγ τἢ6 ρμαγαζέεἐϊδη: 
ἴοσ, ἃ8 ἴῃ [ἢ ΓΟΥΠΊΘΓ ρᾶτί οὐὁἩ [ἢ 6 βίογυ (6 βογνδηΐ ἰβ 
δθῃΐ ουἱ ἰηΐο {Π6 ϑέγοοία απὰ ἰαπεδ οὗ ἰ(ἴὰ οἰΐγ, δο ἰῇ 
{Π6 ἰαϊίοτ, 6 18 βεηὶ ἱπίο [ἢ68 λήχλ-γοαάς ἀπά ὄψε- 
»αέδε οἵ {Π|6 Βιιγγουπάϊηρ σΟΌΠΙΓΥ. 

28. ἀμάγκασον εἰσελθεῖν, ““σοπηροὶ {ποῖ ἰο οοπα 
1η." ὙὍΠδ ψογά τηυϑῦ ΠοΓ (848 νεΥΎ οἴἶθη) 6 υπάοῖ- 
βίοοά οὗ τιογαὶ σοιηρυ βίοι, ἱ. 6. δίγοῃρ δηά τγροπὲ 
»ενϑιαδίοη. ΤὮϊ5 1ἀἴοτ ἢ85 Ὀδθῃ 1Ππιβιγαῖθα Ε΄ ἸΏΔΗΥ͂ 
ΡΒΙΠοΙορ 818, ἀηα τοοθητ ὈΥ Μν. ΒυΙΚΙαν, ψ Βὸ [88 
ΒΟΙῺ6 ΟΥΙρΡΊ δ] τηδίίοι. [{ 18, ἴοο, οὗἩ πο ιιηΐγοαθοηΐ 
οὁσουγγθηοα ἴῃ (ἢ6 αδῥίηϊοαὶϊ ψτιῖογβ ; ἴῸγ, ΕΥ 50π)6 
ῬΑββᾶρο8 οἰϊοα Ὀγ δοπορίξροη, χα ἰδάγῃ {πδὶ ἰδ τγ88 
σοηβίἀογοά {6 ἀυιν . οὗ ὄνοσν ροοά εν, ΓΥΓΏΣ, 
ἀναγκάϑειν, ὈΥ υγροηΐϊ Ἰηνι Δίου ἴο Ῥγθββ οἵ δῦβ ἴὸ 
ἴδκα γτοίυρα ππάργ {ΠῸ ψν]ηρβ οὗ (6 1.8. 866 Πάν. 
Οτοί. ἯΤ 1,6 ΟἸεγο, δΡ, Εἰβίονυ. ΝΕ 

96. μισεῖ τὸν πατέρα, αἰθίἢ ἢϊ8 ἔμίμον, ὅς. δίποθ 
(45 Ἰοξθημπ. οὔβογνθβ,) ῖἴὲ ψουἹὰ 6 ἱπιρίοιβ ἰο πϑέθ 
ΟΠ Θ᾽ Β ραγθηΐϑ, ΔΠη6 "προ 5510]6 ἰο δία ὁποβοϊ, ᾿ς 18 οὔ- 
νίουβ ἐπὶ ψ6 πηυϑὲ Γθοὺγ (ο [ἢδὲ ἰηξαγρτγοίδιίοη ψηϊοὶ 
ὈΓΙΠῸΟΒ αν ἰδ! ἰ ἀονπ, δηὰ ψἰ ςἢ 18  πηαοά οη (ἤἢς 
βεοπίυβ οὐ 16 Ηδθῦτγον ἰδηρίαρα; μισεῖν οἰζοη 5: 168 

συγγνώμην αἱἷνγοῦντοε, εἰ μὴ συμπορεύοιτο, νεοπήκτους ἔτι τοὺς 
θαλαμους ἔχων. ὙΝν εἰδίθιο ἰδ ρΑΓΔΡὮΓαδαΒ: “Κ ΝΟΩ ροδϑβυτ υθηΐγο. 
Νδ1} π|51 οὔϊοϊο τηθο ἄδοϑββθ νοΐ, ουγηϊθυδ ΓΟ] 1ς [18 ὑχοῦὶ 80 ἢ ΓΟΓΟ 
ἀθθοο." ϑρθοϊουβ ΠΟΥΘΥΘΙ 88 8}} [Π 656 θυ συβθδ ΏΔΥ 86 6πὶ, ΠΟΏ6 οἵ 
ἐἤοῖι ἀνα] θὰ : ψ]]οἢ ΤΩΘῪ δοῦνθ ἴο ἔθθοῖ δὴ ἱπηρογίδηΐ, Ὀὰϊ οὈνίουδ 
ἐγυῖῃ. 1 ν}}} ΟΪΥ δα ά, παῖ ἃ νϑῦῪ δἰπι ας ραββαρα ἴο 6 ΟὩ6 ὨΟΝ 
ὉΠΟΥ͂ οἷιν σοπδι ἀογϑοη, οοσυτβ ἰῃ Ῥἢ]οβίγ, Ψι:. Δρ. Ο. 6, Φ. ἀλλ᾽ 
ὁ μὲν θυγατέρα σκηπτόμενος ἐν ὥρᾳ γάμων ὅδε νἱὸν ἥδη τελοῦντα ἐς 
ἀνδρὰς, ὅδε ἐράνον πλήρωσιν" ὅδε ὡς οἰκοδομεῖτο οἰκίαν, ὅδε ὡς 
αἰσχννοῖτο χρηματιστὴς ἥττων τοῦ πατρὸς δόξαι. 
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νεΐϊὴηης απαγὸ, Ῥοδίρομογε; δῃὰ 50 {6 Ηδν. 9. 
Κυϊποεὶ τοΐεγϑ ἰο Νοββϑβεῖζ, “ἡ Τ.1, 182. Οἱ {δῖ8 
ΒΘ0Ώ56 566 ἴπ6 οἸζαίοη5 ἴῃ ΒΕΪΚΙΘγ, ἴο ψῃϊοἢ 1 δάά᾽ 
Ἑυγίρ. ΑἸσςεβι. 889. ψῆθστα Ααἀιϊηοῖυβ ἀδοϊαγηρ (ἢ6 
Ιονὸ ψΒιςῖ Ὧ6 θογε ἴο Αἰςαθβίθβ, βδυ8: Στυγῶν μὲν ἢ 
μ᾽ ἔτικτεν, ἐχθαίρων δ᾽ ἐμὸν ΠΠάτερα, λόγῳ γὰρ ἦσαν, οὐκ 
ἔργω, φίλοι, Σὸ δὲ κι τ. Δ. Ποῖα Ηρ πδίυβ τη Υ 
ΤΏ 6ΓΒ ηιέμὰϑ ἀπιαγε. ΖΕ οὮΥ]. ΟΒοσρῆ. 800." πάν. 
τας ἔχθρους τῶν Θεῶν ἡγοῦ πλέον. Ἠδθηῆσα ΠΙΔΥ ὑε 
ἀοίδηαἀοδα (Π6 σομηπηοη τγαϑαάϊηρ 10 Εὐγρ.. Ετσθοῆ. 
Ῥταρ. 4, 10. δυοῖν παρόντοιν πραγμάτοιν, πρὸς θάτερον 
Γνώμην προσάκτων, τὴν ἐναντίαν μισεῖν" ὙΨΏΘΓΒ ΠΙΆΏΥ 
Ἰραγηθᾶ ογι το 5 [86 ΓΘ ΒΟ 0 16 οἴδηςα δἱ {Π6 ψογα. 

ισεῖν, ἴοΥ ψἢϊοἢ δ] πηδδίὰϑ νου τοαὰ μέθες, δηὰ 
ὈΡΓΑΝΘ ῬΓΟΡΟΒΟ8 (0 γϑαὰ μέθεις. Βιυιΐξ {6 μισεῖν 

ἸὯὮΔΥ ΜῈῚ] θ6 ἀρίδηαἀθα οἡ [ἢ Δρονθ-τηθημοηθά ρῥγίῃ- 
αεἴρίθ, δηὰ 1 δὴν σπδηρθ ΘΓ Ὠδοθϑβδσυ, 1 ψου]Ἱά 
ςοη)]δοΐαγα μίσει, Ἐπουρῇ ἱπάθοα τπ6 ΙΠΏϊν 6 ΣΩΔΥ͂. 
Β6 ἵδκϑη ἔογ (Π6 Πωρογαίῖνο. - 

26, 27. Τὴν ψυχὴν 18 οΧρίαϊποά ὈῚ Οδιρθο]ϊ], 
Βοἢ ναγίΖ, (ἀβϑδυροη, δηα 1 οάδιὶ, λἐνιδο. Βυΐ {6 
σοιηπηοη ἱπίοεγργέϊδιίοη 185 σοπβγιηθαὰ ὈΥ {ἢ ρϑγβὶ 6] 
Ῥ888Αρὸ οἵ Μαίῇ. 10, 87. 
. 98. θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι. ΤΏ Βαεῖ ῬΕΙΟΙορδὲ8 
ΔΤΘ6 (ἢδῇ πύργος ἤέξγ6 8ι:ρ}:Η68 ἃ αγσεα απά δρίοπαϊα 
πιαπδίοη, 88 ἴὴ ἴῃ6 ρτγϑοδάϊηρσ οἢδρίοσγ. 866 ϑοῖ]. [.9χ. " 
ὙῬΠοτγοίογο, ϑοάαγιαάρε (88 οἰοὰ Ὀγ Με. ΕἸ5816 νυ.) ϑθθιηβ 
τα βία ΚΘη ἴῃ βρροβίηρ [ἴ ἃ ΟἿ ἐαμα πα, τπῃουρῇ οὗὨ 
οἰ σἠέ πιαξογίαίδ, τΑΘτ ὶν ἰο Ἰοάραίῃοβα ψο δὰ (ἢ 6 
σϑιῈ οὗ νἱπογαγαβ οὐ βοοῖβ, Ὀ01} ΠΙΡΠἢ. [ἢ ογάοσ τὸ 
Ἑφοπηδηα 8 ΙΏΟΓῈ ΘΧίΘΏΒΙν 6 ργοδρθοῖ. ϑυςἢ 1πἀθοά, 
ἀοτ6 σογο, Ῥυΐ ἤδγο ἴπΠ6 σοῃίοχί γϑαιῖγαβ δοπθ 
δυ]]ἀϊπρ οὗἁ [ΔΓ τΊοΓΘ σοηδθαιθησθ. . 

48, καθίσας ψηφίϑει τὴν δαπάνην. ΤὮδ ψοτὰ ψηφίβειν, 
ἔγοπι ψῆφος, α ρεῤδῥίε, 5ϑ!|ρηιῆθβ Ῥγορθεῖγ, ἴο οουηΐ, οΣ 
ὨΠΊΡΘΓ ὈΥ ῬΘΌΌΪ68 : ΒΘΟΟΠΑΙΥ͂, 85 ἴῃ {Π6 ῥγίπηἶνθ 
8968, ἀνάθ αι ονθνς ΟΔΕΓΙΘα οἡ ΟΥ̓ ἀτορρίηρς βἴοποδ 
ΟΥ ΡΘΌ 68. ΤΉ, ψηφίφειν σδίηθ ἴο βιβηϊν οαέσει- 

Ὁ ΟΥ̓ ἐδ ϊ8, ουὐν ΤΎδυνο  ]θτθ διηοημδὶ τ 6 ΑτἸηδγίσδη [ἢ 8Π8 τδδ 
ἔγεαυσηξ μηδῃιίοη.. ἡ - πάντ - ᾿ ᾿ δ. 
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ἰαέε, γεοΐον μΏ, δὰ (πο οονερωέθ ἐδ οοβξέ. ὅο Αροῦ. 
18,18. ψηφισάτω τὸν ἀριθμόν. Ιῃ {Π6 8816 ΙΠΔΏΠΘΓ, 
(ἴ6 1,δἰΐη [429 σμδάμοοεγε γαξίοηφδ, Υ οἰδβίοῃ ςοι- 
Ραγοβ ΠοιιοβίΝ. λογίϑεσθαι δαπάνας. ΑΗΙΠΟΪ. Φ, ὅ0, 7. 
ψηφίξων δ᾽ ἀνέκειτο, πόσον δώσει, διεγερθεὶς ᾿[ητροῖς μεσ- 
θοῦ, καὶ τί νοσῶν δακανά. ἼδΠ6 ϑμἀ)ορέ 15. (8 1] 150Γδ- 
εὐ τὴ Ψίεγαν, 10. ῥγεοῖ,. ᾿ρΡΒ4 8. δγςιςοι ρας 
ἰογα σοδοῖὶ αἰ Προ 5 τηοάϊιπὶ ᾿ΠρΟηβάγιτ τι ςὶ- 
Βαηίο8 ΘΧΡΙΙσΑσεηῖ, υἱ ραΐγοβ ἔ η}]άγῃα δὰ 1, αιοά 
σοι ραγανιββθηΐ, β6ἡ ῃ80}0 δι} ]108 86}] οἰ θη 65, 86 18- 
εἶδ εχροήϊγθηίΐ --- δὰ αυἱ 54] οἰίοηθ αἰ! ἃ δι δηι- 
Ρἰίογα ϑυιηρία τηράοεβηίιγ, δπιιθϑᾷ 8ρ6 οἵ 1π|ρΘη88 
Δγροίᾶ. ἔγαοί8 τοθι18 4η1}18 δϑιδίθασσ σορυηίιτ. 186 
Ψογά καθίσας, 15 υϑεὰ ργαρλιοὰ, ἀφϑονίρείνε!γ, 1. 6. δἱζᾷ 
ἄοιοη ἐο α ἐαδίο, οΥ' ἀξ. Ἴ Ἐφ ΔρΡμἰ!σδίίοη 18 οὔνίοιδ. 
δο Ρ]αίο Βορυθ. 10. (οιἰοἀ Ὀγ βάικιογ,) δρῶσιν ὅπερ 
οἱ δρωμεῖς: πρῶτον ὁξέως ἀποκήδωσι, τελευτώντες δὲ 
καταγελάστοι γίγνανται -- Ἐὰν νεοῖ ὄντες λάθωσιν, 
ἐπὶ τέλους τοῦ δρόμου αἱρεθέντες καταγελάστοι ἐισι ---- 
Διὰ ταῦτα μάλίστα ἐπιμελητέον, ὅζο. 

81. συμβαλεῖν ἑτέρω. βασιλεῖ εἰς πόλεμον. ΤἢΒ8 
σομβίγυςΟἢ συμβαλεῖν εἰς πόλεμον ἐτέρῳ βασιλεῖ, ἴτο- 
αυθηεν οσοῦΓ8 1η ἴ(ἢ6 θεδ8ι (Ἰδββίοδὶ ψγιίθγβ. δὸ ῬοΪυ}. 
8, 56. (οἰοὰ ὃὈγ  εἴ8.) τοῖς πολεμίοις συμβαλεῖν εἰς 
μάχην. δίγαβο 8. Ρ. 5640. ο. συμβάλλουσιν εἰς μάχην. 
“05..Β.1,7. συνέβαλλε τοῖς λοιποῖς Αἰγυπτίοις εἰς μάχην. 
0 18. ποῖα ἰγϑαιθηίν ἤονανογ, ἔοαπὰ νι πουξΐ 186 
δααϊίοη οὗ εἰς μἄχην, ὉΓ πόλεμον. 

., 81. καθίφας, δτηρ ἀονη, 1. 6. ἴο (6 σομηοὶ!} [40}6. 
ΨῊ1Β αἰβο, 18 βαϊἃ σγαρἠϊοΛ, οὐ ἀδβογιριίνοὶγ. ὍΤἢθ 
τγογά καθίϑειν, ἀῃὰ “οάογα, ἅτ οἴη Ἰοϊηθοά ψῆ 
ΘΧΒγοβϑϑ 8 ἀδηοίηρ (0 ἐαζε οοιμοὶέ. ΓΏυ5  οἰβίθίη 
οἰἴ685 ὦ ὅδη. 9, ὅ. νιν. Δ η. 10, 1δὅ9. Μεδρμῇυβ βεάβρέ 
ἀθηθα8, δεοιπηαιιθ. νοϊαίαῖ ογοηΐυϑ 6111. Οπἡ ἢ] 5 
8076 ςοῖ, Πδιλεὶν οὗ ἰδκίηρ σοιΠ861] ργονίουβ ἴο 6ῃ- 
παρίηρ᾽ ἴῃ Ψψᾶγ, Ὁ εἰβίϑιη ΔΡΟΌΒΗΟΥ εἰῖθβ Ρῇι]ο Φ, 16, 
40. τῆς ἀρετῆς ----ἦ ἐπιμελὲς φασὶν εἶναι: ἐπὰν εἰς 
χειρῶν ἅμιλλαν ἴεναι μέλλῃ, τῆς. ἰδίας δυνάμεως ἀπο- 
πειρᾶσθαι πρότερον, ἵν, εἰ μεν ἰσχύοι καταγωνίξεσθαι, 
συνιστῆται" εἰ δ᾽ ἀσθενεστέρᾳ χρῶτο, τῇ δυνάμει, μηδ᾽ 
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συγκαταβῆναι τὴν ἀρχὴν εἰς τὰν ἀγῶνα θαῤῥήσης ΑἸαν 
τη. Μδϑγζοεῖὶ. δ 5. ὃ, Χροη. Ρρά. 9. ρει 8, 920, 
06. Β6|]. 2, 16, 4. Χοη. Μεϑιῃ. 4. ὅ66 4150 ΤὨιογά, 
δηα οἴδὺ δυιζῆογβ, οἱϊθά ὈγῪ Οτοίϊυϑ. 

832. ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην, ἢ6 Ὀρορχοί ρθᾶρα, 
(Ῥοάάν.) ᾿Ερωτάω, ἐβουρᾷ ἰξ ῥτἰτιαγιν ἀθποίθβ [ο αδ 
α᾽ φμοεέϊοπ ; γεῖ ἴῃ τ ϑερί. δῃὰ Ν, Τ. (αἴας τῃ6 
οχϑιρὶβ οὗ [6 Ηδ}0. “,3.) βίῃ! ῆθβ γοζο, ἐο αδἷς ζοτ', 
ἐο διρρἐϊοαξο, ὁπέγοαξ, Δη ὰ 18 υδορα οὗ δερρίηξ αἷμιϑ, ΟΣ 
Θηίγοαίηρ ἃ συγρ, ἕο, 866 ἢ]. Ἐν κὰ 

82. τὰ πρὸς εἰρήνην, ἴοτ εἰρήνην. ΑἩ οἰόρχαπι ῥ]ρο- 
ὨΒ8Π1, ΠΟΙ ΠΟ [0 (ἢ 6 68. δυίμοσθ.Ό. Τμι8 Ὑ οἰβίοθίῃ 
εἰΐεβ Ροϊυῦ. Ρ. δ24. παρακαλέσας τοὺς ἀπηντηκότας 
τών συμμάχων οὐ τὰ πρὸς τὰς διαλύσεις εἰς πράσσειν, 
ἀλλὰ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον. 

. 88. ἀποτάσσεται πᾶσι ---- ὑπάρχουσιν. ΓΘ ψοΓά 8|ρ- 
ἨΠ65, 158., ἴο τδηρδ ἰηἴο ραγίβ; Φαϊγ, ἴο ἰδΚε ρατγί; 84]γ, 
ἴο δια ἔάγενσα!!; 41} ]γ, ἴο τοπουηςθ (Κα ἀπαρνείσθω, ἡ 
ἴῃ ΜΆ. 16, 94.) αρϑίδιη ἔσο {116 δῃ)ογπθηΐ ΟΥ̓ΒΕΙΣ 
βοοϊθοίυ. Τῆι5 Κιυϊηοοὶ οἰίδ8 269. Απί. 11,..0, 8. 
Βσθὴρ δὲ ἱκέτευε τὸν Θεὸν ---- τροῷῃ καὶ ποτῴ καὶ 
τοῖς ἡδέσιν ἀποταξαμένη τρισὶν ἡμέραις. ῬὮΠ]ο, 106,4. 
ὅταν ----ἦ ψυχὴ --- ἀποτάξηται τοῖς κατὰ τὸ σώμα. 
γνειβίθίη εἰΐθβ ΡΊΙη. Ερ. 10, 20. ομβϑίθιιδ δάνοοδ- 
(ἰοηΠὈ8 ---- ΓΟΠ Πᾶν], αὐ ἰοΐο δηΐϊπιο ἀεϊαραίο στ ἱῆὶ 
οἷδεϊο νδοᾶγοῆ. ΒΒ. (Π6 τὰ ὑπάρχοντα, ΜΜδίανΟΓ 15 
ἸΏ ΟὨ Θ᾽ Β ροβϑθβϑίοῃ, ποῖ ΟὨΪΥ ἐλίηρϑ (45 116, θά} ἢ, 
δα.) Ρυΐ ρέγϑδοηϑ, ἸποΪἀΐηρ ρᾶγθηϊβ δηἀ γρ δ[10Ώ}8. 
5ο Ερίςϊ. 1, 4, 4. Ρ. 886, (οἰ6 Ὀγ ΒυΙΚΙΘΥ,) ἀφεῖναι 
δε δεῖ πάντα, τὸ σώμα, τὴν κτήσιν, δε. ““χου]ὰ γου 
με ἔγε γοὰ τημδὲ ΜΠ ΠΩΓΑΝ γὙΟΌΓ πο] 1οη ἔτοιη 
συξνναγά (Βΐηρϑ ; γσὰ πιυϑ ρΊν6 ΠΡ ΘΥ̓ΘΓῪ {Β]ης, Ροάν, 
Ῥ Δ] ἢ, ἔδῃγθ, ὈΟΟΚΒ: ΡΟΡυΪ ΑΓ δηὰ σοτμημηδηα ὁ 
[ἢ6 οὔθ ἢδδηΐ, 6 ϑνϑοῖβ οὗ ρυίνδου δηά σοι γασηθῃς 
οη [6 οἴποτγ," 
, 84. εἂν δὲ τὸ ἅλας μωρανύῃ, ἡ ἐδδ δαἰέ λαϊῇ ἰηδέ 18 
δαυοι. [ἰ 15. [πουρσῃΐ Ὀν βοῃβ {πὶ (ἢ}18 ῬαγΆΌ]6᾽ 18 
μηρἠϊιοδορἠϊοαΐ, ἀμ σΟΠΙΓΆΓΥ ἴο [6 ἡδῦλγα οὗ {Π]η 68, 
βθοδιι86, ΒΔ που, δαΐξ σδηηοί [086 118 ϑᾶν οι, ΟΓ θ6- 
Ὀθοοιῆα ἐπήαξμαέοα, Βῳΐ οὖξ δανιοῦν βθϑῦκ ἴο βροδὶς 



414 5Τ. ΧΌΚΕ, ΒΑΡ. ΧΙΥ. χν. 

ΟὨΪν ἘΡΟΙ βυρροοί(ίοη, ἡ (Π6 5411 Βδί, Ιοβὲ 18. 85- 
νοῦγ, ποῖ Δ γι ηρ οὐ᾽ ᾿ηρ] γΙηρ οἰζπον (παΐ 11 04 ὉΓ 
εαπηοί. (Ματκ]δπα.) ΤἬΏογο ψγ88 Π0 ποοά ἴον Μγυ.. Μ. 
ἴο ταϑογί ἴο {{|18 πιοάθ (ψἤιο] δά Ὀδοη ἈΒοίογα 46- 
νἱ864) οὗ τοιηονίηρ (6 αἰ σου] γ. Εὸτγ 1{ 15 ον νΜγ6}} 
Κηονη ἴο [Π|6 παίαγα βῖ8 (ῃδὲ ηοῦ ΟὨΪγ {Π6 ὈΕζυτΉ 0115, 
θυϊ (ἢ6 868-88]ῖ, Βοιῃ ΕἸ Π63 10568 118 βανοιγ. ἼἜΠΕΓΘ 15 
ἘΠ ογρίογο Ὧο οσσϑβίοὴ, ἰο βϑῦρροβο (σι [,6 (Ἰ]ογο) 
(αὶ ([ἢ6 ψογά μογα τηθϑῃ8 ἃ ἐϊσίυΐϊιηι ΟΚΓ ψοοά-88}65 ; 
ποῦ (ἢ Ηδιμποηά) {π8. {18 Βεοοοηά ἅλας ἀδῃηοξαϑ 
ΔΏΥ πηἰΧοα Ροάγν ψῃθγοίῃ 8411 δρουπάβ. ὅδ686 (6 ποῖβ 
Οἢ ἴΠ6 ρδγδ]}6] ραξβαρὲ οἵ 81, Μαίίῃεον. 

85. οὔτε εἰς γῆν, οὔτε, ἄς, ΤῊΪ8 566 Π|8 ἴο Ἀ6 8 Κιηά 
οὗ τυδίϊς ργονογῦ, βρη γιηρ [Π6 βαπι6 δὲ. σοοά ΚῸν 
ποίδὲπρ : ὅἀπὰ {παῖ 1ἴ 5:0 }1ῆ68 ΠΟ πιογθ, 866 1185 δν!- 
ἀοηΐ ἔγομη {Π6 ρϑγαϊ οἱ ρίδςοθ οὔ Μαί(ἢ. δ, 18. (Μαγκ- 
ἰλπά.) ὙΤΏ8 βθῆ88 ΠΊΔΥ δ {Π|18 ΘΧρΓΘββθᾶ: “1 15 
ὩΘΙΓΠ6Γ τ [ῸΓ ἀοπηεβξ!ς ΠΟΓ ἀρτίου γα] ρΌΓΡρΟΞΚΘ 8." 
ϑο Μρηδηάδγ δρ. Αἰ βῆ. 6. ῥ. 248. Β. (εἰϊεὰ ὃὈγ εῖ- 
βίο.) Μένανδρος δὲ τὸν ἄχρηστον, καὶ μάτην τρεῷόμενον 
σιτόκουρον εἴρηκεν ἐν θρασυλέοντι οὕτως" ὀκνηρὸς πάντα 
μέλλων, σιτόκουρος, ἄθλιος, ἄχρηστος εἰς γῆν. . Βαϊ 
ἔμεγο [6 Ῥῆγδβθ 15 πιείδρμογῖςαὶ, Κα {Π6 Ἡογαδιίδῃ 
“ἤιρες οοηδμηιογο παξὲ," 

. ΠΗ͂ΔΡ, Χν. 

ἍΈΒΒΕ 92. διεγόγγυθον. ΤἼΘ διὰ 18. ἤθΓα ἰηξδηβῖνα, ΟΥ̓ 
ἸΏΔΥ ΒΨ “αἀπιοηρ ἐλοηιδοίυο5." ΠΠΒ ννὰβ8 αυϊία 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ (οΟ᾽ [Π6 οιιδῖοπι οὗ {ἢ6 ῬΠαγίδθθβ, ψο [614 
ΠΟ ΘΟΙΏΏΘΓΟΘ ΟΥ ΠΟΙ ΠΙ ΟΔ(ΙΟἢ Ψ1{Π|} ἰαχ-ρΡ ΑΓ ΓΟΓΒ, 
ΟΥ 8ἰηΐι! ρεβϑοῆβ. ὅδ Βυχίογ! β [χ᾿ Τὶ ὑ. 1146. 
δηα βγηδρ. δυά. 2561. δηὰ δοποείρ. Ηοτγ, Ἦδερ. ρΡ. 98 
δηα 902. . δτος - : 

" Δ ΒΆΤΗΝ προσδέχεται, ““Δάτη1{5 {Π6γἢ 0 Ὦ15 80- 
οἰεἰγο" γεϊβίεϊπ σοπιρᾶγαβ Απβίορῃ. Εᾳυϊτ. 785. 
τοὺς μὲν καλούς τε κἀγαθοὺς οὐ προσδέχει : ἀῃἃ ΟὔβοΓνο8 
(αὶ {πΠ6 ψοτγὰ 15 υϑεα οἵ (ἢο886 ΨῇῆὴΟ 86 γεεοίυδά α5 
“.ἰοηάθ. ϑοόπιθ τοηᾶογ απιαΐ, ργοδαί. ΤὨΘ ἁμαρτωλοὶ 
ΔΙῸ ἤογα ποὶ σεηέϊίοο, Ὀὰὺς Φενν5 οὗ [ῃ6 ογάρσ. οἵ ἰδχ- 



ΚΊ. Χεὐκπ͵, ὍΡΜΑΡ Χν. 418 

Θἰπεπες, Δηὰ ΟἴπαΓ ῥδγβοῃβ οἵ δαὰ τορυϊαἰΐοπ. 
ΟΥ̓͂ ΔΙ(Πουρῇ «68118 8814 ΟὨ ἃ 5:Π|118Γ Οσσϑϑβίοῃ, ““1Πὰ 

ὙΠΟΪ6 ποοαὰ ποῖ ἃ ρῬἢηγείοϊδη,. θθ  τΠο86 ἰἢδί 8ΓΘ 
810 Κ ;" γοῖ, δβνυθῆ βυρροβίηῃρ {πΠαΐ δὴν ϑιιοἢ ΜΈΓ σοη- 
νογίοα, το αἀδϑοοίαέθ πιϊῆ ἰἤδπι ννὰ8 ἀἰγθοῦ Υ ΠΟΠΕΓΑΓΥ 
ἴο ἴΠ6 οὐυβίοιῃ οἴτΠ6 ῬΠΔΙΙ86 68; ψ ΠΟΙ 18 ΘΧΟΘΙΘΏΓΥ 
4] υδιγαϊοά ὈΓΥ (1ἢ6 πνογά8 οὗ Ταηοδυϊηάα, ἴο]. 8, 2, 
(εἰἴεα δγ ϑοπὸοοίίροη.) “ΤΠ ΕΓΘ 18 8 βίογυ οὗ ἃ ζέγίδιἢ 
«6 ν ηο τ ϊϑηδα ἴο γαρθηῖ: Ὀὰΐ [ἷ8 ψ δ βαϊά ὑηΐο 
πῖπι, -ΤὭου ἴοοϊ, [ἢ ἴῇοα τοροηΐ, {ΠῸ νϑγὺ ΡῈ Ἰς ψ ἢ 
σποἢ ποὺ ἀγὶ ριγάθα ν}}}] ἢοῦ 6 τῃϊπ6.: Βγ {ἢ}18 
16 πηδὴ 8 ἀϊδβιιδάθα ἔγοπι ἢ8 ῬΌΓΡΟΒΕ; 8ηα ΟἿΓ 
Ποςίοτβ ργοιιυϊσαιθα {815 ἰᾶνν : “ΤἬΙονο8 δηα ι.88- 
ΤΟΥΒ, δνθ (ῃοιρὶ ΤΠΘΥ τορθηΐ, γα ποῖ ἴο 6 γὲ- 
οεοἰυοά ; ΜΏΟΘΨνΕΙ γοοοῖνϑί! 1Π|6π|, 1 τὰ (ἢ 6 Βρ:γὶϊ 
Ὀΐ ν᾿ βάοιη ἀνθ! δι ἢ ηοῖ.Ὁἢ ; 

4. ὅθε. Μαίίῃ. 18, 12 ἃς 18. δπὰ ἰδ Ὠοίΐίθ3. Ν 
4, καταλείπει τὰ εἐννενηκονταεννέα. Α 5ΙΤῊΪΪΔΙ 5ίοῦ 

οσσυΓβ ἴῃ Βογθβο ἢ, βεοί, 86. [0]. 84, 8. ἐπΠουρῇ υἱῖί 
ἃ ἀἴδγοηΐ δρρ]!οδίίοη. ᾿ 

4.. πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς, ρορίῇ ἰη αυσϑί οὗ 1ἰ. 
Ἐὸγ ἐπὶ, Ἰοϊηοα ψη} νοτθ5 οἵ σοιηρ,. βεπάϊηρ,; ἅς: 1η- 
ἀιοδίθα ψῆηδί Π)ιΔ] οι οἸάη5 ἰογ ἐΐλο βἄηπαΐ ςαιϊιδο ἴοι 
ΠΟ ΔΠΥ͂ ΟΘ ρΡῸ68 ΟΥ̓ 18 ϑϑεηΐ. (ΚΥρκαο;:) ὙὙῇῆο ρῖνθϑβ 
βΒανογαὶ δχδιηρ68, δηἀ δηηοηρϑῖ ἰΠ6 τοϑὲ Π ορ. 1,Δογῖ. 
1, 10, 4. πεμφθεὶς παρὰ τοῦ πατρὸς εἰς ἀγρὸν ἐπὶ πρόβα- 
τον. 1 δαὰ Τηϊῦογά. 4, 18. ἐπὶ ξύλα ἐς μηχανὰς 
παρέπεμψαν τῶν νεῶν τίνας ἐς ̓ Ασίνην. ΓἢΪ5 10]ῸΠπὶ 
ΟΟσα ΓΒ ΤΥΘαΌΘΠΕΥ ἴῃ ΧΟΠΟΡἤοη, δηὰ ΠΕΠΊΘΓΟΙΙ8 ὁχ- 
Δηρ 65 ἃΓ6 ὑγοάιισθα Ὀγ δίιγΖ, ἴῃ ἢ18 [δχ. Χβη. οἡ 
ἐπὶ, νο]. 1, 967. 866 «ἷ5ο Μδίῃ. τσ. ασ. ρ. 908. 

ὅ. ἐπιτίθησιν ἐ. τ. ὥ. ἐς. χ. δε8 15. 40, 11. Ὑῇ εἰβίοϊη 
σομρΡΑΓο8 (δίρατγη. Ἐς]. ὅ. “Τὸ αυοαὰδ ποη Ῥυΐοδί, 
Οὐ 56ΓῸ8 ΟΥἹ] 8 νίβεβ, 8 418 δ 11 ον]β ραγίι ΓΘ80- 
Ἰυΐα τοοθηΐ, Ηδης Πυμηθγῖβ Ῥογίαγθ. 018, πδίοβαι 
Ῥᾶγοπί! ΕἜΓΓΟ δἰπα ἰγεπλυΐοβ, οἱ ποπάππι βίδγα ρϑγα- 
ο5." Καυΐποεῖ 4130 φιοίθϑ ἃ 51:π|}1 4. ραββᾶρθ οὗ ΤΊΡ1}}. 
1,1, 81. 5644. “ Νοη δρῃδϊηνα 81η6 ρίρεϑί ἔοοίστηνα 
ς806}}8 -Ὀδβογίυμ, οἰ 8 πηδίγο, τοΐδγγα Ἰλομαιτη. ἢ 
Ετοπὶ Ταποδαμα (ψμιοϊοα ᾿γ ΥΥ εἰδίβἰ ἢ) ἴ ἀρρθᾶγβ ἴο 
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Ββανα Ὀ66Η ὕδι.] (9 εἶα ον ἢ Βμθρίλοσζαάβ ἴο σΑΣΕΥ 
{Π6 1 Βῆ6 6 Ρ Οοἡ {Π6}Γ Βῃο. ΘΓ. 
. χαρὰ ἔσται ἐν τ. ο. Ῥ εἰϑίοϊῃ οἱίς5 ΜοοΒ 8 οἱ 

Ἔχ. 1δὅ, 1. “Νοῃ οἵδί ἰφι τα σοτϑὰ οο ΓΣΓ δ 
ὙΒῪ ΓΤ βιρ6γ ᾿ηἰογίία ἱμπηρ᾽ογυτ : 81 βυροσ ταογίθ 
1ἸΡίοσιπὶ ΠΟη 6ϑὲ ραυάϊιτ 1η ἜΧΟΘ͵80, αυϑηΐο ΓΒ 
ΒΌΡΘΓ }118{18, 4ΠΟΤΊΙ ὉΠ8 1ΠΠΊΝΘΓΒΟ, πηι 0 δα Ὲ}ρ4- 
ταῖυν 8. Ὁ). 7515 ἑπμάδνίς τηαηάιια." Βγ μετανοία 
τηϑέ μ6 υπαογβίοοα τγοϊογιηδίϊοι, οἱ' ἃ [6 γα] οσἤδηρθ. 
566 Ὦγ. Ηδιηπηοηά  β οχοοϊ]θηΐ ἢοΐθ. Ἐοβθῆπι. ἤογὸ 
ΓΟΙΏΔΓΚΒ: “Ηος ἱρίίις ἀϊοίτυγ: σδυάϊππη οσ ϑίθσε 
ἸΏ οοὐἶο οὐ τἰ08 Ῥροσϑίοσβ σΟΠνΘΓΒΙΟΠ6ΠΊ, ΤΩ8ΡῚ8Β 
ἸΑΥΝ Οὗ 99 1108 1υϑίοβ, 4υΐϊθιι8 835.1ΠΠοϑὲ ποὴ οδί οριιβ 
6 ἰοΐο νἱΐδβ βϑηθγα τηϊζγασθ Ἀ1οἰαγ δυῖαπι τλ8}118 
5:0 δ ἔογβ, ἀνθρωποπαθώς, ηυἱᾶ ᾿πβροτγαῖδᾶ, οἴ ΡΓΟΡΘ 
αϑβρϑγαίδ τηδρ]8 ποη δϊηοϊθης. Ἐδβι 1ἢ ἢ5 1 ρ σία 
ΔΙρυμηθη αι οὉ}8 ἃ. ΤηΔ]ΟΓα : δ᾽ [ἢ σ051158 ἀδίαΓ οσσδ- 
βῖ0 δια! ; σοηνογίρηϊθ 86 ρϑοσδῖθγθ, 4110 Π]8ΡῚ18 ἴῃ ᾿ 
(ΘΓΓΙΒ 14 ΗΓ ρδγ δϑί, δίᾳιβ ἀθοσί ὃ 

γ. ΤὭΏσΓα 185 ἤσγα δὴ 6111ρ515 οὗ μάλλον, οὐ Ψ ὨΙΟὮ 
[86 βίυιἀδηΐς τ4Υ σοηβϑυ]: Βοβ. 1}11ρ8, Δηὰ Μαίιῇ. 
σι. αν. 

ἢ. οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσι μετανοίας. ΑΡυὰ 4“ὲι- 
ἄφοβ ἀἰβιϊη 0 ογαῦ ἰηΐογ ΓΙΔΊΟΣῚ ΟΥΆ, ἐἰΐος, φεὶ ρα- 
πἰέοηξία οριιδ Λαδεδαπέ, οἴ ὈΥΛΛΔ) ΟἿΡΎΨ, 7υϑῖοβ ροθγ- 
ἔεοῖοβ. ῬΓΟΓΘΒ βαηΐ, 4] ΠΟΠΗΠΠαυδΔπὶ 1[η ΡΘοσδία 
δτανίοτα τοἰδρυηίυγ, 6. ᾧ. θανία : ροβίθσίογεβ, 4υὶ 
ΔΌΧΙΠΟ δριγιτα5 5. ἰη θοηΟ 108 φυοί16 σομ γι δητιιΓ, 
υὖ 6] υ5Π1041] ρορη! ΘΠ δη Ὀγιπηδῖη ἀρθγα πο ἀθρ οϑηΐ, 
864 ἰδηΐιυ σοῃεϊηυδίδιῃ οἵ αφιο(ἀδηδηι. (ϑοποοίίρ.) 

8. ΤΠ ἠοχί βίοσυ πᾶ8 [Π6 ΨΘΥΥ 84 Π|6 Β00Ρ06 88 [ἂξ 
Ρτοοθάϊηρ, ὁη ψῃϊοἢ ΥΥ αἰβίδϊῃ οοιηρᾶγοβ Ἱεορῇγαϑί. 
Ομαγ. 10. τῆς γυναικὸς ἀποβαλούσης τρίχοϊλκον, οἷος 
μεταφέρειν τὰ σκεύη, καὶ τὰς κλίνας, καὶ ΠΑ κιβωτοὺς, 
καὶ διφὰν τὰ καλύμματα. ΑΒ 4«͵80 {Π6 ἔΟ]]ονηρ βἴογγ, 
ΨΏΙΟἢ ΟΟΟΌΓΒ ἰῃ ἃ ΒαυΡίηΐσα] τυγΐοσ, ῃΘΓΘ, ΒρθΚ- 
ἴηρ οὗ ν]βάοιμῃ, (566 Ῥγον. 2, 4.) 1{ 15 8814 : “80 1ἴ 18 
ΨΠ ἃ δὴ ψ}ο, 1 6 Ἰοβ6 δὴγ {δίηρ ἴῃ ἢΪ5 ΒΟιΙ86, 
ρδ.8 βοτὰ [ογο 65 {1} 6 ἤπηὰ5 1{. 1 {Πθὴ ψ͵λ δζς 

ζ 
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980 δήχίουβ ὁροῦΐ ἔπ 6 (ἢἰηρ5 οὗ (Πὲ8 τοῦ], πον τημοἷς 
ΒΏΟΓΘ ΟΠΡΉΐ Μ᾿ ἰο ὃθ ἀὔοι!ΐ [Βοβ8 οἵα ἔπίαγο βίδίς.᾿" ᾿ 
19, ΒΥ δποίπον ὀχαπιρία ἀογνοα ἙγΓΟπΙ ΘΟΙΊΠΊΟΙΣ 

Ηἴδ, 26805 βῆονγβ ἴδαῦ ἴῃ Ῥαγίϑθθθ, σψῆο ρῥγιαθά 
{ποιοῖ νῈ 5 οἡ (Ποῦ βάποίγ, παὰ πὸ 186 σλι86 [ὉΓ 
ΓΟῤγοΒαπάϊηρς ἢἷπ|, θθοδυ86 ἢ6 δαἀπηἰ64 ἴο 18 80: 
οἰφὶ ρΡϑηϊθηΐ Β:Π6Γ8. Εὸγ μι αοα ψου]ὰ ᾿ᾶνθ 
ἨῸ 0Π8 γοτί8ἢ, Ὀαΐ πιοϑί γθϑα ν δηά νυ ΠΡ ῚΥ τοοοῖνθϑ 
αἷξ τορεπίδηϊ δηῃὰ τγοξογιηβθα οἴδηάογθ, δπὰ ογδηΐβ 
τῇσι ραγάοη οὗ {Π 6] 81η8.. Β ἴἢ6 οἰ ἤθγ βοὴ {ἢ 6 
ῬΠ Δ ΓΒ6 68 ἀγα ἀδϑισῃαίοα, Ὁ. (Π γουηροτῦίθο ΡΟ Η οδ ἢ κ 
Δ 5]0η615. ΤΩ ΡΔΓΆΡ]6 15 διηοηρ [Π6 τηοϑί θοδυς!: 
[ὰ], θαξ ρδγιουϊαῦ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ γα ποῖ ἴο ΡῈ ἄνεῖϊξ 
ὩΡΟΏ, ΘϑρΘοΙ ΑΙ βυσῇ ἃ5 βϑθσνθ ΟἿΪΥ ὃν ογῃδιηθης" 
{δὲ δοορβ δηά 1ἰηἰθηίΐ οὗἩ (Π6 ρᾶγα] 6 οὐρῇϊ 8016] (0 
Βα Καρί ἴῃ νίαν. (Κυϊη.) Ἐπλεν 

1Φ. τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας, ρᾶτ8 ἰΔοι]δίι 
408 ΙἸῃϊ σοιηροί!. ᾿Επιίβαλλειν 5ρη1685 οογηρθοέογο, 
ἀοδογὶ, ἐὸ Καὶ ἐ ἐο. ὅδὸ Ὠϊοά. βίο. ρ. 169, Β. ᾿Αιγιμαίῳ 
μὲν τὸ ἐπιβάχλον τῆς χώρας τρίτον μέρος παρέθετο. ᾿ 0 
60, 11. “ὅτι σὸὺὶ ἐπιβάλλει ἡ κληρονομία αὐτῆς. 1 Μᾶςς, 
10, 80. ὦ Μαδος. 8, 8. 9, 16. “ δὲδ᾽ ἸΏογθ δχδιρ 68 1ἢ 
ΥΥ εἰβίείη, Βαρῃοὶ, Κυρίκο, Μυηίδο, δῃὰ [οθβῃουῦ, 
(Κυΐη.) [ΙΓ 8αα Τἀθ4ῃ. 866. ν. τὸ ἐπιβάλλον εἰσφέρων. 
Πιοηγ8. ΗΔ]. δ42, 427. τούτων ὑπάῤξει τὸ ἐπιβάλλον 
ἐκάστοις λάχος. δΔηᾶ δ44., 8. Ηοτγοὐοί. 1, 106. 8. 
ἔπρησσον παρ᾽ ἐκάστων τὸ ἐκάστοισι ἐπιβάλλον. Ηδτο- 
ἀοί. 4, 116, 2, ἔπειτεν δὲ ἀπολόχοντες τῶν κτημάτων 
τὸ ἐκιβάλλον: ὩΣ. 

1. διεῖλεν. ΤΏΘ λίπον αἰνίἀοα ἴΠ6 ρα ον Ὀ6- 
{66 ὴ ΠῚ8 ΒΟη8; ΨΙΠὮ (ἢ}]5 ργονίδο, βοψθνοσ, {πὶ ἢ6 
δῃου]ά τοβοῦνα ἔὸγ ᾿ϊηιβο ἢ 1ὴ6 ἰαπάθαά Ῥτγορογίυ, 
[ΆΤΩΙΥ, βογνδηίβ, ὅζο. ((ΟΠΊΡΆΓΕ νΕΓ. 222, 20, 81.) δηά 

ἘΠῚ ψ1}} ποῖ Βϑϑῖ βίζσαησα (δὲ 1πΠ6 ττοπιδῃ 5που]ά, αν ἠθοάδά 
το ᾿ἰρῆ ἃ σαπαΐδ, ἴῃ ογάθν ἴα βϑάγοῖ ἔογ [ἢ οοἷῃ, ἤθη γγὰ σοί ον 
μουν δχοθθάϊηρ!ν [11-Πρῃ θα τνοτο (ἢ 6 μουδβθβ. οὗ [86 Ἰονγεῦ σϑῃκβ ἴα 
δησίθηϊ [ἰπη686., ΤῊ]Β 18 τη 68[ ἤγοτῃ [π6 το] οκα οὐ ἩἨογουϊδηθυῦλ 
8δη4 Ῥοπηροίϊ,  ΘΓΘ ΤΩΒΗΥ οὗἁ [6 δβιμδ)οσ Ὠουδε8 ἤδνα ΠΟ τιπάονε 
δὲ 8}1,) δδὰ πῃ βυοῦ ἃ5 ἤανθ ποι (ΠΘῪ 8ΓΘ ταῖμοσ Ἰοορ- 0168 (ἸἸΚ6 
ἴΠο56 ἴουπά ἴῃ οἷν δαγ)5} (ἢ πῃ νυ ἱπάοννδ, 

ἂ 
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ἐπαὶ (ἰἶθ οἰάδϑὲ βοὴ βῃουϊὰ τγοίπδαίη ἴῃ ᾿18 (Δ 6 
[λἾγ, δη(} Πἰνθ οη [8 δι 6 Γ᾽ 5 ργορογίγ. ((οσρασθ 
νογ. 20, 21.) Ῥμογοίοσα {Π| ΓῸ 18 Ὧο0 οσοϑϑίοη (ἢ 
ΒΟΙ16) [0 Γ4ἰ856 8 αιιοϑιίοη δΔρουΐ [Π6 Ργορογί πο 
ἀοοθαβοά πιοίῃογ, ψῃϊςἢ [Π6 εἰἀδδί βδοη τϊρἢί οἰδίε. 
866 {πΠ6 ποΐθ Οὔ νεῖ. 80, βι0]αβ. Διποηρ (6 Ηθ6- 
ὈΓΟΎΒ, ἴῃς οἰἀθβί γσεϑοοῖνοαὰ ἃ ἀουδὶς ρογίίοη οὗ «ἱὶ 
(6 ρῥγορόγίυ, {Π6 γουηρογ ΟἠΪγ ἃ ὅτ οη6. (οι- 
ᾶἃ6 Πουΐ. 91, 17. ὅ66 Μιςοῆδ6115 Μοβαῖοὴ Βοςοδῖ, 
790. Οὐσία δηά βίος ὈοΓἢ 5Ιρην (Π6 βαηα ἐδίηρ, 

1. 6. ργορογίψ, ροδβϑοβϑίοηδ, βυοἢ 88 οογῃ, ἤοσκβ δηὰ 
᾿ογάβ, ὅς. (Κυϊποοὶ.) [Ὁ ψᾶ8 ποῖ ὑηυ508] ἴογ {1} 6 8 
ἴο αἰν! 46 8}} {Π6ὶγ βιιθϑίδῃοθ Ἔνθ ἴῃ {Π 61 11{6- 6. 
ΤῊ]8 ουβίοπῃ 18 ΔΔ64 ἴο ΡΥ ΤΤΠοορῆγ. Οᾶγ. Ἐκ}. 2. 
δ. περὶ μεμψιμοιρίας ---- καὶ πρὸς τὸν εὐαγγελιδομένον ὅτι 
υἱὸς σοι γέγονεν, εἰπεῖν ὅτι ἂν υὐσρλν ν καὶ τῆς οὐσίας τὸ 
ἥμισο ἄπεστιν, ἀληθῆ ἐρεῖς. 80 1). ΗΔ]. Τ. 1, 9, 84. οὐκ 
ἀρκοῦμενος τὴ μοίρᾳ - δύο γὰρ καὶ εἴκοσι παίδων Λυκάονι 
γενομένων εἰς τοσούτους ἐδεὶ κλήρους νεμηθῆναι κι τ. λ. 

18. συναγαγὼν ἅπαντα, ““ ΠοἸ] οζίηρ ἰοροῖμοσ {86 
ῬΓΟΡογίυ, δηὰ Ἴσοηναγιίίηρ [{ ᾿ηἴο οαβἢ.᾽ γ᾽ εἰβίβι ἢ 
ΔΡΡοΒβί(εἰγ εἰΐθβ Ρ]υῖ. 772. ὁ. κληρονομίαν δὲ ᾿αὐτῷ 
προσγενομένην ἄνεψις Κάτωνος ρ. ταλάντων, εἰς ἀργύριον 
συναγαγεὺν. Απᾶ Θυϊ88}. Ὁ. Υ. ““Ουποίαςϑ δου τ 8- 
[68 ἐπ ργεέϊα οοἰζεσὶ. 

18. διεσκόρπισι τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, αἰδεὶραίοἀ ᾿8 ῥτο- 
Ρογίγ. 80 ἐδ [,δὐΐη ἀϊαρίάαγο. . ΤΘ ἔογοθ οὗ 1898 
ΨΟΙΥ͂ Βίγοηρ ἜΧργοββίοη 18 σορίουϑιυ 1]]υϑἰγαιθα Ὀγ 
Οτγδυβογ, Ῥῃοβρῇ. Ρ. 821. Ὑγο]  οῦϑοῦνθϑ, (δὲ ἃ πιὰπ 
ὁ τὸ πατρώα κατεδηδοκὼς Μ88 διηοηρ ἴΠ6 ΑἸΠΕΠΙΔΠ8 
δϑοσουηίαα ἄτιμος, Ἰη Ἀπηου 8, Δηα ἢδ γοΐοιϑ ἰο ΜϑιΓΒΙ. 
Τί. ΑΙι. 2, 10. ἼΑσωτος ρτοροεὶν βρη! θα ἄσω- 
στος, 1. 6. τολαΐ σαπηοΐ ὃ6  πἐευπυδή ὸ δορῇ. Α]. 
100. ψῇογ {π6 ϑοῇο αβί οχρ]δίηβ, ἀσώτου γενεᾶς : 
τῆς ἐξωώλους καὶ σώξεσθαι μὴ δυναμένης. 1 δάἀά δ8ῃ εἷο- 
βδῃΐ ρδϑϑᾶρ οὗ 08, 1177, 406. τὰ καθάρματα τῆς 
χώρας, καὶ κατασωτευσάμενα τὰς ἰδίας οὐσίας. Ἡδησο 
ΟἿΓ ψΟΓΑ8 80έ, δοἰϊδὴ, ὅς. ΤῊ πνοσγά 18 σορίουϑὶγ 
1Πυδϑίγαῖοα ὃγ ΝΥ εἰβίθο!η. Τῆυβ ΑἸ]αχὶβ ἂρ. Αἰῆρῃ. 4. 
Ρ. 16δ. ν. Βρε8Κ8 οὗἁἩ οὔθ Ψῇῆο ἐν ἔτεσι δύο σφαῖραν 
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ἀπέδειξε τὴν πατρῶαν οὐσίαν, οὕτως Ἰταμῶώς ἅπαντα 
κατερασήσατο. δὸ ΜΘ 8δου ἃ Βαύ πιαάθ ἀκολδ απὰ 
ἄγαΐζος 0[Π ἠδ πιοπον. Ατίβίοῖ. Νις. 4,1, 9, 8. τὴν 
δ᾽ ἀσωτίαν ἐκιφέρομεν ἐνίοτε συμπλέκοντες τοῖς ἀκὸ- 
λάστοις. Τοὺς γὰρ ἀκράτους καὶ εἰς ἀκολασίαν δαπανηβροὺς 
ἀσώτους καλοῦμεν" διὸ καὶ φαυλότατοι δοκοῦσιν εἶναι, πολ- 
λὰς γὰρ ἄρα κακίας ἔχουσιν. Αἱ]. (6}}. 7, 11. “Ἐκ 
ποαυδλη) ΠΟΙ ΠΘπ Ὠ1Π1Π Ὠθη06 τοὶ, ἤραὰρ ἔγαρία 
θοηδ, αιοά ραπυβ ΟἸθοὶ ίεσε ἄσωτον ἢ ἀκόλαστον ἢ 
ἀχρεῖον ἢ κἀκότροπον, ἢ μιαρὸν. διιηρί!ς. ἴῃ Ἐρίὶςοί. 89; 
οἱ ἄσωτοι ἐνδεεῖς ὄντες πενεστέροι τών προσαιτούντων 
εἰσὶν. Εἰς. ἄσ ἤη. Β. ἃ Μ. 2, 8. ““ΝοΙπη οηΐτῃ. ΠῚ 
ἀηρογο ἀβοίοβ, υἱ βοΐθίῖ8, 401 10 τπιθῆβδῃ νοιηδηΐ, δέ 
4Ὁ1 46 σσην!ν"!8β δυΐδγδηζιγ, σσιιαΐαιια ροβίγι αἴθ 56 
ΡΌΓΒΙΒ ἸηρυΓρΠθηΐ, 48] 8ο] 6, υὐ 8] ηΐ, ἢδς οσὐ!ἀδη: 
6} Ὁπαυδηι ν ἀοσῖπῦ Π6 6 ΟΥ̓ ΘΠἴθηη ἢ {Π| ΠΟΏΒΙΤΉΡ ΙΒ 
ῬΑ ΣΙ ΠΟ 118 ορεϑηΐϊ, ὨΘΙΏΟ ὨΟΒίΓΙΠῚ 1508 σ 6 Γ8 850: 
ἴο5 Ἰυοιηθ ρΡαυΐαί νίνογ - πηυηάοβ, οἰορδηίθβ, ορίξ- 
ΤῊ5 σσξίβ, Ῥιβίογ θυ.8, Ρ βοδίουθιι8, Δ σΌΡΙΟ, νϑηδὲ 
106, [115 οὐ υ8 ΘΧΩΙ151{185, ντπῖ68 στυἀ!Δῖ6η); 
ΠῊΝῊΣ ψίηα Ποὺ πι 6 ΡΙθηο 514 ΠΣ βιρῇοη υἱ 818 

ΟἿ} 15, σὰ Π1}1] ἀδηγϑι .1.5 οἵ βδσοῦϊι8 ἀβίι ΘΓ) 
δἀπθοηΐθ5 ᾿τπιἀο5 οἵ αι βοαυυπίυγ 18, ααθ08 ἀε- 
{γ80 615 ΕρΊ σαι οἰαπηθῖ 56 ὭΘ5ΟΙΓΘ, (ἃ 51} ὈΟΏΙΠ) : 
Δὔϑιηῖ οἰ8πῈ [ΌΓΠΟΒῚ Ρι16 11, 4} Τη]Π]ΒΈΓοηΐ : ΓΟ- 
ϑροπάοδίΐ ἢ18 νϑδίϊθ, διρεπίιπ), ΟὈΓΙΠΕὮ11π|, ἸΟΟιΙ8 
ἶρ86, δαϊποίπθτη. Ηο8 ἐρὸ δϑοΐοβ Ὀ6Π6 υἱνϑῖα 85 Ρ6- 
αἰὸ ἡμηηαδπι ἀἸ ΧΘΙΊΠΩ.᾿" ᾿ 

14. δαπανήσαντος αὐτοῦ πάντα, Μ ὨΘη ἔα ἢδά σοη- 
συη6. ΤΠ6 νογὰ δαπανάω (ψἢϊοΪ) σοπὶο8 ἴγοπὶ 
δάπω, δάπτω) 5:0} 18ῆ658 53:1} }Υ ἐο ὁχροπά, Ὀυΐ 15 σϑρὰ-: 
516 (ΠΚ6 δον οἴἤαν πψογίβ οὗ ρι άπ ίθ βρη βοδι]οη) 
Βοίῃ οὗ ἃ σοο(ά 5686, (848 1π ΑΚοίΒ 91], 24. 2 (ογ. 19. 
15. δηὰ αἷβο ἴῃ (ἢ6 δερί. δηα (]δββϑί δὶ νυ γιῖθγβ,) δηά 
οὗ α δα δθη56, νΏΘη ἰἴ ἀφηοίοβ ἴο οοπϑμηο, τυασέο, ἴῃ 
Ἰωχυγν δηά οχίγαναρϑηςθ, ἃ8 ἤοΓθ, δηὰ ἴῃ .816514. 8. 
50 διασκόρφιξω, 'ΝΒΙΘΏ ΟΟΟΌΓΒ 7ι|5ῖ Ὀοίογο. δ] ΘΌ ΠΟΥ, 
1π Ὦ15 [μ6χ. οἰἵδ5 2] 14, ν΄. Η. 9,9. ΤὨῊ18 νΕΥῪ 5:0-᾿ 
Ὠϊδοδίίοη δ] 448 βθοὴβ8 ἴἰο ἢδνα ἢδά ἴῃ νίον, ψ ῃθῃ 
ἢθ ἜΧρ δίῃ ἴὁ σπαῦθᾷν. 1 τἀὰ 'Γηιιογά, 4, 8. δαπανᾷ: 

γΟΙ.. Π. 2Ε 
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φὴν πόλιν, ἐο ἔΐγοιυ ἐΐλθ ξἐαἐο ἱπίο ᾿ἤφαυν. θαρδηδεϑ. 
ΤῆοΓο 18 8ἃ δἰ πη δῦ ράβϑᾶσο ἴῃ Ευτγρ. Ττοδά. 9900. τὴν 
Φρυγῶν πόλιν --- ἡλπίσας κατακλύσείν δαπάναισιν, ουεέγ- 
εὐὐοίι. Τῆυθ ΤὨυοσγά. 6,47, 8. τῇ πόλει δαπανώντας, 
Αῃάὰ 8, 45. δαπανώντες ἐς τοιαῦτα. 

14. λιμὰς ἰσχυρὸς, νΘῃειηοηί, οχίγεπιθ. ἐπ οχν 
Ριθβϑίοπ ἢοΐ υἱήτοαυσδηΐ 1ὴ (Π6 (Ἰαβϑβϑίοδὶ ψτιύθγθ, οὗ 
ψ ἢ ᾽ δἰβίθιη ργοάυσθβ ΘΧΔΠΊρΡΙ68. 

14. κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, αἴ, 1ὰ {πὶ σουηΐγν. Α 
βἰσηϊβοαίίοη οαηἀ οἰ] 6Ηγ ἴῃ (Π6 ἰΔῖον Οτθοκ ψσι θυϑ, 
ὅορ. Μυρίβο, 

156. ἐκολλήθη ἐνὶ τ. π. αἰϊδοῃοά, οηραροά, Πιγοὰ 
ἢ 536} ἰο. δεθ {6 ποῖϑθ οἡ Μαίῇ. 10, ὅ. δοιηθ 
(ὐοιημηδηίδίοῦβ ἤᾶνα σὰ ἰηἴ0 ΟΥΓΟΓ ὈΥ ἀν] Ἰρ ἴοο 
τ οἢ ΟὨ 116 Θἰγπλοϊορίοαὶ βθη86 οἵ [πΠ6 Νογά. 

15. βόσκειν χοίρους. ΑἩἡ οιχρμίογηηεηξ οοπίθιῃρί 6 
διοηρ [ἢ 6 96 ν8, 88 10 δὰ Ὀδθὴ ἢ [Π6 Εσγριδηβ. 
Τῆυβ Ηροεοάοί. 4, 47. δο ϑοία, ἔ, 490, 2. ““Μαλιάϊο- 
[08 81. οπηο αὶ 4}1{ ρογοοβ." δηλ ιν σοηίοιρί 6 
88 1 διηοηρ ἰἢ6 χεεκβ. δὸ Μαιίαὶ 10, 11. (οἰοά 
Ὀγ Υεεί8.) ““Ὀίβρογθϑαι, 81 ἔπι Ῥυ δαὶ ργβεῦσγα ππδέοϊὶ- 
Ι6πὶ Ὠιζηι15 698 801 ρΟΓΟΟ8 ρϑβσοΓθ." 

16. ἀπὸ τών κερατίων. ἡ ΠΟΥ͂ 86θῖη8 δή πη6ἀ, οὁΝ 
16 Δα Βογιυ οὗ {π6 ϑὅγγίδς νϑγβίοῃ, σοί 8", Βγονῇ, 

, ἃ Οὧὖν Ἰοαγποα οουπίγγημδη, δ᾽. ΤὭομμδο Βεονῃ, τὍἣδι ρετῆδρϑ 
{πὸ ἤτβι ψῆο ἀϊδοονογοά νηδὶ βοτὶ οἵ νϑζείδθ]6 'β πογα ωθϑῃῖ, Α8 
ἮΠ5 6 141}8 ΓΘ, ρου (ἢ 6 ψΠΟ]6, [ἢ πηοβῖ σοτηρὶ είθ δηὰ ἰπιθγεβεηρ, 
δηά [π6 σοῦ 1166} 18 ποῖ οὗὨ γεφιυθηΐ οσουτγθηςθ, 1 8ἢ.4]} βυδ]οιη 
ἢ (οἰ οννίης οχίταοι: “Τδαῖ {Π6. ῥρτοάϊμαὶ βοὴ ἀεείγεὰ ἴο. δαὶ οἵ 
δυο κ8 σίνοη υπΐο βννῖπα, ν0}}} μηγά]γ ἢ ἴῃ γοῦν Δρργδῃθηβίοη ἔοσ 
[86 ἢυεκβ οὐ ρϑαβθ, Ὀθδῃβ, οἵ 8.0]. δά α]οὰβ ρυ 86; 85 γε }]} ὑπάογ- 
διἰδηάϊηρ ὑπδὲ [Π6 ἰοχίυδὶ] ψογὰ κεράτιον, ΟΥ σοΥδίΙΟΏ, ὈΓΟΡΘΥ͂Υ ἴῃ- 
(οβάδι το ἔγυϊξ οὗ 1πΠῸ δ στα ἐγθθ, 80 σοιϊηοη πὶ ϑντίδ, δὰ ἔδὰ 
ρου ὮΥ ἴθ δμὰ Ὀρδδῖδ: » ὉΥ δοπιδ, [86 ἔτι οἵ τὴς Ἰορῃεῖ- 
ἴχερ, 8ἠηἃ ϑηΐβ ϑϑῇς!} Φοπδηηΐβ, ἃ8 οοπορίνίηρ 1 ἰῸ ἢᾶνα Ὀδρῃ 
τὶ οὔ τ᾿ ἀϊεῖ οὗἉ (ἢ Βαριἰδὲ πῃ ἴη6 Πεβοσί. 6 ἴτθε δηά ἔγυ 

15 τιοῖ ΟἹ]Υ σοτηγηοῃ ἰπ ϑγτίδα, δηὰ [ἢ6 Ἐδδίοτη ρϑγῖβ, Ὀὰϊ 8180 νοΪ] 
Κηοση ἴῃ Αρυμρ]ἷα δηὰ τπῸ Κίπράοπι οὗ Νδρ]εβ, στον ηρ δοηρ ἐπα 
Ψψία Αρρία, ἔγοπι Ευπάϊ ὑπο Μοῖὰ: {με «οὔθ, οὗ δυδίερι 
ἸΔΩΚΘ 8 ΤΑΙ ΓΠΙΩρ ποῖδα ἰῃ παν νεϑίπεγ, ὈΥ Ὀεδιϊηρ δρδσιδὲ ὁπ 
δηοῖδον; οὐ] δά Ὀγ τα 1.8} 18π8 σβγοῦθο, οὐ οατγοδοῖθ, δηὰ δγ ἴδδ 
Βτοηοἢ σϑγοῦρο. ἩΝ τἢ6 σσσθος ρο]ρ Πεγθοῦ, βοΐ οοποεῖνα 
ἴδαι τπ6 [πᾶ ϊδηδ ργεβοσνο σίπροῦ, ταϊγαροίδπθ, δπὰ ποΐϊερβ. ΟΥἁ 
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δαιδογί, αδηα Βοοσοβξαγί, {πὲ ἰἢ6 ψνογτὰ ἀσδποίοθα ποί 
Ῥθδ5 8η4. θολη8, Ὀυ0 (Π6 ἔλυε οὗἩΓἢ6 οογαϊοπΐα, οἵ 
οδγοῦ-ἴγθθ, δοιηποη ἴῃ δρδίη, [(ἀ]γ, ΤΌΓΚοΥ, δηά {19 
Εαϑι, νῆογα [ῃ6 ἔγυ! ΜΝ} σοπίηϊθ8 ἰο Β6 υϑοὲ ἴὸσ 
{Π6 βᾶ186 ρᾷγροβθ, (ὐὑδίρθε}} [6}}8 υ (τοι Μ||6:Ὶ) 
{δἰ 1{ 15 τηθαΐγ) δηἀ ἢ88 ἃ βννθϑί βῃ ἰδϑίθ, δηἋ 18 βαΐθπ 
ὈΥ {Π6 ΡΟΟΓΙΟΙ βοΐ, δὸ γα κγα Ηδοθὶ, οἰϊεὰ ΒγῪ 
ϑοποείίροη. Η. Αοδα, 8614 ἃ 96 :ν πγυδί δαί ἢ δίτβ, ἴῸγ 
[8 ἢ6 Ψ1] 6 Ὀγουρθ τ ἴο τερθηΐδηοθ Οδ]6η. (48 
οἰἱϑὰ Ὀγ ΝΥ εἰβίθι ἢ) βρεᾶκϑ οὗ 1Ἅ 88 ἃ ψοοᾶν Κἰή. οὗ 
[οοὐ, ογϑδξίηρ ὈΠ6, δη ἃ πθοθββδεὶν παγὰ οἱ αἰ οβείον.. 
580 ΤΠοορῆτγ. Η. Ρ.1,18. ἃ 28, 4,1. Ταποδυπηδ, 
Ρ. 968, 1. 88γ8, ““ἔνοη [1 Ππδα ποιῃληρ 656 (ο βαῖ. 
ἴῃ. (ἢ ἰαηά οὗ [5γ26] Ὀυϊ {πΠ6 πηϑθδηρϑὶ ἢ 8κ8, 1 Βηου 
Ργοίον 11. Ηοτ. ὦ Ερ. 1, 128, “ιν! δἰἐφιῖς οἱ. 
Ῥαηθ βοουηάο." Ῥεῖβ. 8, ὅδ. ““ δι ἐᾳιΐδ οἱ στδηάί. 
ρϑϑία μοϊβηΐᾳ.᾽᾽ 866 ᾿βοϊδηά, ῬαΪεββϑῖ, μ. 879. δῃπά. 
ΝΑΙ Π14811. Εχοες, Ρ] 8. Ρ. 469. ον ᾿ 

,.. 160. καὶ ἐπεθύμει γ. τ. κι α. ἀ. τ΄ κ, --- ἐδίδου αὐτῷ. 
ΤΠ βθῆηβ6 ἢεγα οἴδσγεα ὈΥ δἰπηοβί 411 νϑγβ ΟἢΒ 18 ν σΥυ. 
ὈΠΒΘΕἸΒίβοΙΟΥΥ. ὙΠΘΓΘ 18 δὴ εἰξρδὶδ, Ἐς ἢ τὴν 
ΒΌΡΡΙΥ ἔτοπι κερατίων ργορράϊηρ, Βυΐ {Π6 ΔΏΒΨΕΥ 15: 
αὕν!ιου : ευὖν ἐΐφη αἀἰά ἦξ ποΐί ἜΝ ἠὲδ δοίίῳ εὐἱέλ ἐδλοηι Ὁ 
ἢ] οἢ, 88 θοιηρ 1Π6 ϑ 6 ῃ ΘΓ, 6 δα 38 ορροείι- 
ΠΥ οὗἉ ἀοίηρ. ’ Κυϊποοῖ, ᾿Ἰηάἀερά, πηδϊηἰβη8 τἢδι {6 
Ποσταϑιηδή ἄγον ἰῃ6 ϑνηθ, ποΐ Ἰηίο ἃ ψοοά, Ρυΐ 
ἱπίο 6145, αηὰ [8 Βα πχιρσῃς [Π6Γ6 ἤδνο 3818Ηῆ64 ἢϊα 
ΠΏΏρΟΙ 85. ἢ οουἹᾶ νὰ Πογρ8: {πᾶὺ νῃδη ἴῃ ἰἢς.᾿ 
ανϑῃληρ ὑπ πιψη6 γοϊαγηθα Ὠοπιθ, {πΠ6 ΡΙΠΟἢίηρ ἔΆσ- 
ΔῸΣ ἀϊϑιτδιιζοα {Π6 οσαγοῦδς διηοηρ [86 διυΐηθ] γα ὦ 
δουρὶ, 50 ἰπδὲὶ δεν ταῖρῃι ΗΠ] (ἢ οῖγ. ΒΕΙγ, Ὀυϊ χαγα 
πΟΏ6᾽ οὗ ἐῆε ὁ τ6 λογάσπιαπ. ἵ,. Βτυρ. {πη Κ᾿ 
{παὶ (ἢ6 σϑύγοῦθθ8 ΕΟ βογνοα οὐκ 1 ἃ σογίδίη τη68- 
δι γα, Βο(ἢ ἰο (η6 ϑζ]ὴ6 4πα [0 ἢἰπιϑοὶ ἢ, θυ 80. 868. 
᾿ῃρ6}Υ ἴο ἀὲπι (παῖ μ6 σου] ηοΐ 4}} 5 61] γ, Τῆαβο 

1ἢ6 Βδῖηε (88 Ἀν ἐδ ἶν6γ 6) [86 δποίθηΐβ πθδᾶὰθ ομθ Κίμά οὗ νἱπμε, 
ΒΙΤΟΏΡΙΥ οχρσοεβίηρ (Π6 [υϊο6 1πογεοῦ; δπά δὸ {Π6 } τιΐσῃς δἰϊογ 
εἶνε ἴτε εχργοθθαὰ δῃὰ 1668 ὑβεία] ραγὶ οὔ (ἢ σοᾶβ, δῃηἃ γεπιαίῃἷπρ 
ῬΕΙρ, υπῖο {νοεῖν ΒσΊη6 ; ψὨοἢ, θεῖς ΠῸ ρυδί]οββ οὐ δι βγη ς 
Βξω, ταῖρἢς 6 με}} ἀδείγεὰ ὈῪ {πε ργοάίραὶ ἰῃ ἰθ Βαηροτ," 

28Ὲ 
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ἱπίογργοίδιίοηϑ, μόνονοσ, ΟΥ̓ 8ὸ ἵδι-διο θα δηά 
{τρια ἃ β86η86, [δὲ ποῖ Ἔνθ {π6 ρ[δἰῃοϑί ἰαιοϑ οὕ οοπ:- 
εἰγμοίϊου σουϊὰ Ἰηάποθ τη6 ἐο δάιηϊ πεῖ. [566 
ΠΟ Γρᾶβϑοῦ ΨὮΥ ἰἢ6 6}}1}ρ518 τᾶν οί Ὀ6 ἢἸ]]6α Ὁρ 88 
Ἅ611 ψ ἢ τι 5611] φάγειν, (Δηα 50 ἴἢ6 δηςϊοηΐ (οπι- 
τηδηϊδίοΓ8,) ᾿ηθδηΐηρ {Π6 818] ἔοοα οὗἉ πιϑρῆ, ἢοΐ (88 
(ῃ6 Απίβο!. 9, 17, 1.) βρώματα χοίρων. Κυϊηοεϊ, ἴΠ- 
ἀφοά γϑιηδικϑ, {Πδ0 ΠῚ5 πηδϑίον 88 θοιιηα ἰο {ΓΙ 5ἢ 
δῖ ψ ἢ ἰοοάἁ. δΒυΐί {Π|8 οἰγοιππιβίδιμοθ 18 Ἔχ γα Εἰ Ὺ 
πηοοτγίδίη. [{ βῃοια β86θηὶ ταῖθοῦ [Πδὶ ἢδ νγὰ8 ρϑιὰ 
ἴῃ πιοηθν : υΐ {Πδΐ 80 ΒΟΔ ΠΥ Δ Ἔ͵ΓΘ 18 Ψᾶρ68 [Πδΐ 
[Π6Υ οου]ὰ ποΐ, ἢ ἃ 86ά5οη οὗ βιιο ἢ Ἔχ ΓΘ ΠῚ6 ΒΟΆΓΟΙΥ, 
Δπἀ σοηῃβθοαιθηΐ ἀδᾶγηθβθ, ργον 6 ἢ ὙΠ 5885- 
ἰΘΏΔΠη66 ; 80 {παΐ Πα νγᾶ5 ἰδίῃ ἴο θαΐ [Π6 βννηθ᾽ 8 ἰοοα. 
Εογ ἴο 1πη6 1ἴ β6θῃ)8 σογίδίη (ἢδέ ἐπιθυμεῖν τηυϑί ἤοΓα 
ἀβηοίεα, 48 ἀγαπᾷν [γοαυΘΠΕΥ ἀο68, ἐο δε  αΐη, ἔο δὲ 
εἰαά: δὰ ιἰἸὸ δογὶϑὶ γεμίσαι ᾿'ὰἃ3 (48 ΨΘΟΏΠΘΙ οὈ- 
Β6ΓΥ 68 ἰῃ ἢ18 Η]]δποίοχὶα, ὑ. 244) (6 βδθη86 οἵ [ἢ 6 
Ρταβθηΐ ἴθῆ86. ΒΥ οὐδεὶς 15 Ἰηϑδηΐ Π0 0Π6, ἨὨΘΙΤΠΟΓ ἢ 18 
ΤΩΔϑίΘΓ ΠΟΓ ΔΩΥ ΟἿ 6]536ὁὅ. Πα καὶ οὐδεὶς τηδλῪ {08 
6 ρΡᾶγαρἤγαβδα : ““Αηά {{Π||8 Ρ᾽ πο] ηρ᾽ ΓΤ ΒΟ ΓῪ νγ88 ποῖ 
Δ]]ονϊαῖθα ΡΥ ΔηΥ ΟΠ δε ]6 δϑβἰϑίδηςα,᾽᾽ ὅζο. 

. 17. εἰς ἑαυτὸν ἐλθὼν. ὙΠ ἔογίηυ]Α 18 Ρτορ τυ υϑοάᾶ 
οὔ τἢοβ86 ψῇο, δἰϊενγ ἔδϊπείηρ ανᾶν, γονῖνα ἀραίη, ((ἢ1|8 
Ηἰρροοτγαΐεβ ἃΡ. Κυρκθϑ)ὴ ογ ἴο ἴποβα νῇο, δῇϊεσ ἃ ξ 
οἵ Ἰηβδηϊν, γαίυγη ἰοὸ {Π6ὶγ σὶρ τά. 80 Ηογ. Ερ. 
2, ᾧ, 186. ““ἘΧρυΪ ἢ! !αὔογο τπογρυτῃ ὈΠΘΠΊ4υ6 τη6- 
ΤΆ(Ο, οἱ Γϑάϊ δὶ 8656." Οὖ δραίη ἴο (ῇοβα ψῇο, ΔΗ͂οσ 
ἃ ἀδορ 5166}, ἂῦὸ τουβϑά ἔγστιῃ ἴοσροῦ. ὅ0 [πογοῖ. 
4,1010. “ Εχίογγθηίιγ, οἴ οχ βοπΊη0 4188] τη θη θιι:5 
σἂρί, ΙΧ δὰ 86 γράρυπι."" [118 α]80 υβ64 ἴῃ ἃ πι6- 
1 ΡὨΟΥο4] 8686, 88 ἴῃ [ἢ6 ρΓγαβθηΐ ρᾶβϑβϑᾶρο οὔ [μἰκο: 
δῃά 80 ΠὨ)1ο(. δὶς. 18, 95. τοῖς γὰρ λόγισμοῖς εἷς ἑαυτοὺς 
ἐρχόμενοι. Αττίαη, ΕΡρΙςῖ. 8,1. ὅταν εἰς σεαυτὸν ἔλθης. 
Τλιογοῖ. 4, 094. “οηθο ἀἰβουβ5815 γοάοδηΐϊ δυσγογὶθι8 
δὰ 56. Τὸ [Π6 ἅδονα δχϑιηρ[68, (ἡ Ὠἰοἢ ἃγὰ ἀογινοά 
ἔτοπι ὕοίβ. δηαὰ Κγρκο,}1 δαὰ [᾿δη. Οὐ. 748. Εἰ 

- ἢ 80 Εὐυςηγηβ ; Ἑαντοῦ γενό ενος, ὁ ἐστὶν, ἀνανήψας, ὡς ἐκ 
μέθης καὶ κάρον" ἀφύπνισε γὰρ αὑτὸν ἡ κακοπάθεια. 

΄ 
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μικρὸν ἀπέχων μανιῶν (1 οοπ]οοΐαγα μανίᾳν) μόλις δ᾽ 
οὖν ἐπ᾽ ἑμιαυτοῦ γενόμενος : Δῃὰ 80 οἴΐθῃ 1ῃ ΟΠΘΓ Ρᾶ88- 
ΒΆρΡ65 Οὗ {Π15 διιῖμον, ῬΖείζοβ οἡ [Υςοορὶ!. υ. 818. (: 
420.) εἰὶς ἑαυτὸν γεγονὼς, τὸ πᾶν ἀφηγεῖται. δορῇ.- 
Ρῃ1]. 960. ἀλλὰ νῦν ἐτ᾽ ἐν σαυτοῦ γενοῦ. (ορῃαία νι ὶ 
1015 ἅγα [Π6 ρἢ γαβ68 ἔνδον γένεσθαι, ἔντος γένεσθαι, 561]. 
φρενῶν ΟΥ ἐμαυτοῦ, ἐν ἑαυτῷ γένεσθαι, ἀῃα ἐξὼ ἑαυτοῦ 
γεγονέναι. 866 {Π6 ἜΧΔΙΏρ165 δηὰ {Πυ5ἰΓαίοη8 οὗ Βρ-. 
ΒΙοιιῆο!ά οἡ ΖΕ ο ἢν]. ΟΠ οΘΡἢ. 227. δηὰ 1ῃ6 Οὐ 109 
ἴδογο οἰ ΡΥ {{Ππ ἰδαγηβα βαϊίογ. 

17. μίσϑιοι. ΤῊ Ϊ58 18 δῇ δἀ]οοίνο, 88 ἀρρθαγβ ἔγοτι 
205. 1127, 24. ὁ μίσδιος ὄχλος. Αηὰ 1215. οἱ μίσθιοι. 

17. λιμώ ἀπόλλυμαι, ἀῃὰ 1 ρογ8βῃ νυ ῖτ]Π] ΠΌΠΡΈΓ, 
ΤῊ8. ννᾶ8 σοπβίαογοά ὈΥ (Π6 δηοίθηϊβ 88 {Π6 τηοβῖ 
ΤΩ ΙΒΟΓΔ1]6 οὗ 8}} ἀθαϊῃ58. ΤΙ 8  εἰβίθιη :Πυβέγαίθϑ 
ὈΥ ΤΏΔΠΥ ΟἸδββιοα] οἰϊδιοη8. Ηοῃ. Οἀ. μ. 842, 
λιμῷ δ᾽ οἴκτιστον θανεέιν. ἴ,γ5148 6. ΑΠπάοοϊά. οὗτος 
οὖν ὁ ταῦτα ποιήσας θανάτῳ τῷ ἀλγίστῳ διαφθαρήσεσθαι 
τῶν μορῶν. 1 δαά, Ὁ. Ηαὶ. Τ. 1, 407,46. τῷ κακίστω 
τῶν μόρων ἀναλωθείη λίμω. Ηθῆςθ 18 1] υβἰγαϊοα δορῇ- 
Απιΐᾳ. 885. ὧν λοίσθια καὶ κάκιστα δὴ μακρῷ κάτειμι. 
͵;.18. ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ ἐνώπιον σου. Οὐρανὸς 

15. ἤ6γα ρυΐξ ἔογ Θεὸς, σοά, 88 οἴη Ὀοίῇἢ 1 {πΠ6 Ο. Τ. 
δΔη4 (ἢ6 Ηρ υἱηϊοαὶ ψτὶῖοσβ. Βόβθῆμῃ. {πη Κ8 (Πδὲ 
1ῃ6 ρῬἢγᾶ86 οὐνθ8 118 ογρίη ἰο ἴῃ6 ΟΠ δι ἄθο :ΔἸοη], ἃ8 
ΡΡρΘᾶγβ ἔτοπιῃ 1)4η. 4, 8. 866 αἰδοὸ Ηδοκβρδη, ῥ. 
888. (ὐαίαϊεν, ἂν. 185. δῃηὰ οἴδογβ, οἰϊεα ὃγ 
ἸΏ ἰοςσ. Ἔν σοῦ, ἐπ ἐὰν οἱ᾽ρἠέ, ἐοιυαγάς ἐΐδο. ἴῃ εἰς 
τὸν οὐρανὸν (ἢ6 εἰς ΠΟΓΓΟΒροηὯ8 [0 2, [ὉΓ 80 (6 Ηε- 
ὑὕγονϑ ἤᾶνθ 2 ΌΤΙ. ΤῊ6 2 15 ΠΊΟΓΘΟΝ ΘΓ Θαμνδ] θη ἰο 
ὩΟ, ἔῃ ἐλέ δἰσἠΐ οἱ (Κυϊη.) 

19. ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σ. 1. 6. ἰγοαΐ Πι6 
8ἃ8 ΟΩΘ6, ὅς. δὸ {π6 Ηδφρτ. ΤῸ. Οἰδογβ (1688. ῥτγο- 
Ρ6Γ]Υ) οχρίδίη οοπάμοθ, θηβαρο, ᾿ἤΐγα πιθ. 

20. καὶ ἀναστὰς, ἰἱ. 6. (8αγ8 ΤΠ ΘοΟρΡὮν]Δοῦ) ἐκ τοῦ 
πτώματος τῆς ἁμαρτίας. Βυΐῖ 1 ταῖῃον {ΠΠ]ΠΚ (Πδὲ {Π6 ΓΘ 
5 ἃ τοΐδσθποα ἰο ἰἰ δρεοά μι Μῃϊοῖ ἢ ρυΐ 8 
Βδοοά τοϑοϊυίίοη ἰηἴοὺ ῥγδοῖίσθ.Ό ΕὟΓ (485 ΤὭΘΟΡγΪ, 
8ηἃ ΕΠΓΠγτ 5 τοιηαγκ) δεὶ ἡμᾶς μὴ μόνον βουλεύει 
καλώς, ἀλλὰ καὶ πράττειν τὰ βεβουλεύμενα. 
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΄. 90. ἔτι---εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ α. οβοηπΙη}}}]6. ΟὉ- 
ΒΟΓν 68, (Πδ[ εἶδεν ΟΧΡΓΘΟΒ868 ἢοΐ ΟἾ]Υ {ἢ δοί οὗἉ δεδίη δ, 
Ὀυΐϊ 4! Κη688 ἴῃ γεοορ πίδίηρ ; Δ οἰΐθ8. Θυϊηι 18}. 
ἴη Πεοίδιμ. Ραγοηπίση), δδοίβ Ὡσηαυδτ ἴῃ ἰδηίι τη 
νἱπουμίῃγ οὐἶο, τὸ πο δά πδίυγαιη 80.810 Γουογίδπ- 
ἴυγ. Οη {{||8 ΕΓ ἢδ88 ἴῃ6 [Ὁ] οσηρ Ῥοδυ Ὁ] 
τοιροτίκ : Ὧ συμπαθεστάτης ὀξυωπίας ἅμα τίς ἐνεθυ- 
μηθήθη μετανοῆσαι, καὶ ἅμα τοῦτον εἶδεν αὐτὺς, ἔτοιμος 
οὖν ἀεὶ πρὸς ὑποδοχὴν τών ἐπιστρεφόντων. 

20. ΤῸ παβίε οὔ {Π6 ἔδίΠεγ ἴὸ τυβἢ1ηἴο {Π6- 6η1- 
Ὦγᾶςθ8 ρΥ 8 80η ἰ8 θοδυ ΠΥ ΤΟρροβοά ἴο {{Ππ᾿| ἰατάϊ- 
6895 8Δη4 δοδιίδείοη οὗ (Π6 38οη. Ὑ οἰβίθιη ; ψῇο 11}05- 
ἰταῖθβ {18 ἐγ 1658 (80 πδίῃγαὶ [0 οὴ6 110 15 σοη- 
80101}5 οἵὗὁἨ ὈΪδπηθ, δῃηα 18 σοϊηρ ἴο δεῖς ραγάοῃ, ὅς.) 
ἴτουι Ηογδς]!α. οἡ Ηοπι. "} 408. Ἔν τε λιταί 
εἶσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο χωλαίτε ῥυσαί τε παραβλῶπες 
φ᾽ ὀφθαλμώ" ἐἀ πὰ οὶ ἰἶάθε οὐ ώμρν ὦν δὲ τούτοις 
τοῖς ἔπεσι τὸ τῶν ἱκετευόντων σχῆμα διαπέπλασται, πᾶσα 
γὰρ οὖν συνείδησις ἁβαρτάνοντος ἀνθρώπου βραδεῖα, καὶ 
μόλις οἱ δεόμενοι τοῖς ἱκετευομένοις προσέρχονται, τὴν αἰδῶ 
κατὰ ῥῆμα [τορα βῆμα] μετροῦντες. ἕο Οϑδῃ. 87, 18. 
Φ ὅδ). 14. 88. 

20. ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, ζεἶδ οἡ ἠδ ποοΐ, 
ἈΑσςοογάϊηρ ἰο (6 Οὐ ἐμ τίου. 5οὸ αδεη. 46, 14. 
Τοῦ. 11,8. ΤΠ18 88 ποῖ, ἢον νοι, σοπῆηρά ἴο {π6 
Ἐδϑίοσῃ παιϊίοηϑ. ὅ66 ἤοιμ. Οἀ. Ψ. 9208. ἃ 9240. Τί 
18 Οὗ τοΓΘ ᾿προγίδησο, μον νοσ, ἴο οθβοσνθ, (ῃδὲ {}}18 
ΘΙ γαςθ ᾿πρ]16ἀ τοοοηο θη, δηἀ ᾿ηἀςαιθά, 88 Επ- 
ἸΏγΠ108 Ὄυβοῦνο8, ὅτι ἀφῆκεν αὐτῷ πάσαν ἁμαρτίαν. 

421. εἶπε. Ἠδ τηδάδ (6 ΠΙΔΥ ΟΌδβεῖνθ) {{Ππ||8 σοηξοϑ- 
βῖοῃ, δηά Δοκηον)εαριησηΐ, ψ ὨΙΟΝ ἢ Πδα πιοαξαιοά, 
πον Πβίδπα!ηρ (Παἢ Ὧθ δὰ τοοοϊνοά (Π6 διθγδοα 
ΟΥ̓ τϑοοπο !δίοη δηᾶ ἰογρίνθηθββ. Υδῖ 1 τη ὃ6 
ψογἢ ψ 8116 (0 τοιητκ [δ΄ ἢ6 ἀο65 ποί Πη!58ἢ- ἢ18 1ἢ- 
(664 βρθθοῦ Ἔ, τ1ὴ6 ψογὰβ θοϊβρ, 88. (Ἢ ΨΘΓο, δβηο- 
{πογοά ὈΥῪ {6 Κ|8868, δῃ ἃ ϑυρρταββϑά ὈΥ͂ (86 διμγαςσθὺ 
οὗ {Π6 ρᾶγϑηΐ, Ψῆο ἱπηηϑαϊδίοϊγ ογάογοα ἰνΐ8 βοσνδῃηίβ 
[0 ἐγϑαὶ έτη ποῖ ΟΠΪΥ 88 8 ἴγϑε ἴδῃ, Ὁ. ἱπνοϑδίίηρ; Βὲπι 

αὶ [κᾶγ [πογοίογα ποῖ θ6 ΠΏΡΤΟΡΟΓ ἴῃ [Π6 ἰαχὶ [0 ΘΟΧΡΓΘοδ8 τδῖν 
ἴῃ ρυπειαδίϊοι ἰδ5 : κληθῆναι υἱὸς σον ----α 
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ψΠ (Π6 τοῦθ, Ὀυϊ ἰο ρυΐ οἡ δίπι ἔπ 6 δόδέ γοῦθ. ΤῊ δ 
Β6η86 Οὗ πρώτος βᾶνου8 οὗ Ηδροργαϊβη. δὸ ΕΖγᾷ 47, 
22. μετὰ πρώτων ἡδυσμάτων. ΝΟΓ ΓΘ ΔΠΥ ΟΥ̓ [Π6 
ΟἸΙαβ881ς 4] ρᾶββδρ68 σοιῃράγοα Ὀγ (Π6 (Οοπιπιοηΐϊδίογβ δὲ 
411 ἀρροϑβιΐίθ, Ἔδχεθρί Αἴδβη. 197. Β. ταύταις δ᾽ ἀμφι- 
τατοι ἁλουργεῖς ὑπέστρωντο τῆς πρώτης ἐρέας. Ψ056ρ]}}. 
Αηί. 18, ὅ, 4, τὰ πρώτα μύρα χριόμενοι. Καυϊηποοῖ 90- 
ΒΟΙΓΥ6Β, (δὲ ργὲπιμδ 185. 80 υδ6ι}, Δῃηὰ οἰῖϊ65 Τοῦ. Αἀ. ὅ, 
4, 4. Ψυ811η. 2,9. Βυ τῆε σίηρ τηυβί ἤδγα ΡῈ υμάσγε 
δίοοα 8 σοίά τἱηρ', ἴῸΓ δεγυαηΐδ ϑοιῃθί 68 ΨΟΓΕ ἼΤῸπ 
ΓΙΌρΒ, 85 ψὰ ἤπα ἔτοπι Αριυ]6]. Μοεῖ. ρ. 826. 866 
ΕἸΒΏ ΘΓ, δηά δβραοίδ! ν Κιγοῆτηδη, ἀ6 Απη}}18, οἢ. 16, 
ΓΠ6 ρο]ά τηρ ἢ48 δνϑὺ θδθῃ 1 {Π| Εδϑί 8 Θηϑίρη οὗ 
ἀϊσηλῖγ, οΥ τιᾶγΚ οὗ ορυΐθῆςο. δο Ραμ. (δβιη. (οἰ οὰ 
Ὀγ Βυϊκ ον) : δὶ οἰ ΧΙ8 πος, 501648 (01 ἄδθο οἱ δημυ- 
ἴθ 1 αἰριίο Αὐυγειπι οἵ θοηδ ῥ]ιιγίπηα. (ΟΟΙΏρΔΓΘ 
αδφη. 41, 438. 1 Μδοο. 6, 16. .4π|65 2, Φ. 866 Με, 
Ἡοτηο 5 [ηἰτοά. νοὶ]. 8,408. ἀπά (δ᾽ ποῖ 5 Π)ιο ΒΔ ΓΥ. 
Τῆι ὑποδήματα, δαπαάαίδ, ἅτε δαἀαθά, βίποθ βουνδηΐῖβ . 
τοί πηδὴοά. 866 Ερεγασ. 46 ὸ Κοβι. 1,11. ἢ 18 
ΒΟ ΠΟΟΘΒΒΑΙῪ [0 ΒΏΧΙΟΙΒΙΥ ΒΟΙΆΓ1ΖΕ (848 ἸΏΔηΥ οἷά 
(ὐοιηπιθηΐδίοῦβ ἤανα ἤ0η6) ἢ δί 15 ἀεηοίοα ὈΥ 188 
Βεν σὰ] ραγίβ οὔ {Π|6 53::}}}}Πυ 46, 48 [86 σοῦα, τπρ, δὰ 
83Π065. 

48. ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τ. σ. 6. (ἰαβδιδοη {6115 
118, (ηαὶ σνεπὲ " 88 ὈΥ ἴΠ6 δηοίθηΐβ τθοκοηθα διηγοηρ; 
1Π6 ἀδίηι65. [1 πιᾶὺ Ὀ6 ΟὈβογναά, ἰοο, παΐ {π6 ἂζ- 
Εἰς] 6, δβρθοία! ν 848 1 18 τερθαίβά, ἀθηοίθβ ὁπ6 ραγίϊ - 
οὐ]ᾶγ οδἱἔ, κατ᾽ ἔξοχεν, Κποψ ἴο {Π6 βεγνδηίβ, δηά, να 
ΤΏΔΥ ΓΟΘΒΟΏΔΌΪΥ ΒΌΡΡΟΒΘ, [6 Ὀε8ϑ(ί. ὅὃο Ηογ. Ἐρ.1, 
4.͵, 860. Ῥαβοϊίωγ ἴῃ νοβίγιπι γοαϊ πὶ νοίϊνα Ἰυνοησα, 
Ηοῃ. Οά. 14, 414. Ξεα4. (εἰοἃ ὃν ΒυΙΚ]6γ) : ΓΑξεθ’ 
ὑῶν σὺν ἄριστον, ἵνοαι ξείνῳ ἱερεύσω Τηλεδαπῷ" ὃς 14ι, 214. 
Δειπνὸν ἕ αἴψα σύων ἱερεύσατε ὅστις ἄριστος. ΄ Θύσατι 
δοὴ6 (οιηη)δηίδίοῦβ γοη θυ σαογοο, δα ΕΒ ΘΓ ἢδ5 
ΣΙ (6 τυ οἷ 1η ἀεέδησα. ΔΒᾷ 1Πυ8ἰγαίοη οὗὨ [ἢ}15 νογ- 

-- ΜΙΟΝΔ6Ι18 οὔϑοτνοβ, ἴπαὶ τ ὰθ νοὶ] 'ἰθ Ἔχ θοαϊηρὶν τουρῃ 
θη οαΐθη ἱππῃθα βίο! Υ οἡ θόϊπὸ ΚΠοᾶ, Ὀυϊ ποῖ 50 ἴῃ {Π6 λοέ οὐξ- 
"παέες 0 ἐλε Ἐαεί. Ἰπάερά, ἴῃ αἰ ποῖ οἰ πηδῖεβ τοθδὶ γαρί ἀ]γ ἰθηθ 
Ώ ἀρβ διε ἷ. 6. τονβ ἰθηάογ, δηὰ ἷἰβ {πογοίογα θαῖθῃ οὴ “6 
δ6 αΔΥ. 
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8βίοη, ψηΐοῖ, Ὠονγονοσ, [88 θθθη οοιηρίεΐεῖν γοξυϊοα 
Ὀγ Βαρ]εῖ δπὰ ἡ οἹἔ, ψῇῆο οὔβεσνβ, (Πδὲ (6 68 
οἰϊεά Ὀγ Εἰβηοῦ πᾶνε γοϑροοῖ ἴο Οἰαδϑὶσαΐ ταῖποῦ (δ ἢ 
Ογὶοπέαΐ οὐ Ψ 6 ν 188 ουβδίοπη5, ψ ὨϊοὮ 1ἢ 4} (ἢ τ 55 ρ8- 
ΤΑΌΪΘ8, ἃγΓ ΔΙοῃθδ [ο Ὀ6 οοηβιἀογθρ. [{ 18 ρ]αίη, ἔγοιωι 
(6 σοπίοχί, εἰϊᾶῖ θύειν πιυβὲ ἤσθγα Ὀ6 τ ἅκρ 1 {πΘ 
8686 οἵἩ νιαςσίαγο, ἰο διιέεδογ ; 845 'η Μαί( ἢ. ΦΦ, 4. τὰ 
σιτιστὰ τεθυμένα: ἀπ Αςίϑ 10, 18. θύσον καὶ ᾧάγε. 
50 {πὸ Ηθθγ. ΓΤ}. Οη [Π6 »γἱίπιανῳ 5686 οὗἉ θύειν 5866 
ἐπα ποίθ οἡ Μαί(. ΦΩ, 4. 

28. εὐφρανθώμιεν, Ἰοεῖ 8 ἔδαϑὲ δηα ΘΏ]ΟΥ ΟἸΓΒΟΙν 63. 
3866 δοἢ!. [6χ. ' 

ῷ4., νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέξησε. Ἡρυϊηαη δηά Βοβεη- 
ται Π6Γ νου] Ἔχρ]αίη, “1 τῃουρὶ αν βοὴ ψ͵ὰϑ ἐραΐ, 
ναί πον 1 Κηον ἢϊπι ἴο Ὀ6 αἰΐυ6.᾽" ΟΒΘΘΠΠΔΏ]]ΟΓ οἱϊ65 
ἔγοπὶ Κγρίκα, Αςἢ. Ταί. 7, 6. δηὰ {ῃ15 Κυΐπορὶ {πη Κ8 
πιαψ Ὀ6 {|| 86η56. [δῖη βιιγρτγιβοὰ (ἢδῖ (Π686 (οτη- 
τηδηἰαῖοῦβ Βποι] 4 ἤανα γοβογίθα ἰο 80 Ἰρι ἃ ἃ σοποείϊ, 
ΔΩ 80 ΠΡΓΟΌΔΌΪ6 8η ἰηἰογργοίδιοη. Τῆδ δηςίθπς 
(οιηπιοηϊαίοτθ, Δη4 τηοβί πποάθγ ΟἾ68, τΏΟΓΟ ΤΙΡΏΥ 
Ἔσχρίδιη {Π686 ψογά8. ηιοέαρἠονοαἰίν. ΤΠυ5 Ευ(ςῆγα 
1πη1118 δηἃ ᾿ΕΠΘοΟΡ δεῖ : Νέκρωσιν μὲν καὶ ἀπώλειαν 
φησὶ, τὴν ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας ἀναϑωωσιν δὲ καὶ εὕρεσιν, 
τὴν ἀπὸ τῆς μετανοίας. “ΓἢΪ5 185, ἱπάδοά, οἶθαγ ἔτοϊα 
νοῦ. 82, ᾿Οη {ἢ18 86η86 866 τ, Ηδβιηιηοη 5 Ἔσο ]θηΐξ 
ποῖα, ΟΓ 1ῆς δρϑίταςοϊ οὗ 1 ἴῃ ΕἸ5]ογ. Ὑγειβεοίη οἰΐο5 
Μοηδηᾶοῦ 8Ρ. Ἐυδίῃ. ἄνθρωπε, πέρυσι πτωχὸς ἦσθα καὶ 
νεκρὸς, Νυνὶ δὲ πλουτεῖς. (ς. ροβὶ Β6α1. Ἰῃ δοπδίυ 9. 
ΘῈ: τη6 ἃ πιοῖίθ δὲ νἱίϑπ), ἃ ἀἀθϑρθγαί οβ δ βρϑᾷϊ, 
80 Θχι το δά βαἰυΐθπι γονοσανιῖ. 1 δά(, ἔγοιῃ Κυρίο, 
1,γ815 Ργίῃ. σοῦ ΡυςΠαρόγδϑ, τοργονίηρ ΗἸΡρδγοῆι8, 
σι ἢο ᾿ Δ δοοσυδβίομπηρα ἢἰπ,86} ἴο {π6 ἸΌΧΕΡΥ οὗὨ {Π6 8:- 
ΟἹ] ΙΔ 8, 5808 : εἰ μεν οὖν μεταβάλοια χαρήσομαι, εἰ δὲ μὴ 
τέθνακάς μον αηὰ σαμριϊεῆ, γι. Ῥγίμ. Ρ. 80. τὸν δὰ 
ἀρετῆς τέθνηκε βίον. ἘΧϑιηρίΕ5 οἵἩ ἀπολλύμε τὴν 6 
Β66ῇ [ἢ [6 ποίθ οἢ νϑζ. 7--10. Μεαίῇ. 10, 6. 16, Φ4. 
1Κα 19, 10. : 

925. ἤκουσε συμφωνίας καὶ χορῶν. ΝΥ εἰβίεϊη ἢδ8 οη {18 
Ῥᾶββᾶσα σορίουϑὶν Ππ8ιγαΐθα τῆς βυρ]θοῖ οὗ ἀδηοίηρ 
δηᾶ 9ηρίηρ, ἀπηοηρ (ἢ6 δησίοηί5. Βυΐ (ἢ 6 ἀρίαι}5 νγου 



5Τ. {0ΚΕ,) ΟΗᾺΑΡ. χν. 425 

λοῦα Ὀ6 βοπηονγῆδί ουἱ οἵ ρδςθ. ᾿ 10 πηδὺ Ὀ6 διϊοϊοηςξ 
᾿ [0 οὔϑογνοθ, [Πδ[ 1ἰ 18 δῆ Οπεοίαὶ ουδβίοπι ἰο ἢᾶνα ςοΠ- 

οογίβ οὗ πυϑῖς δἰ θηζογδιπηθηίδ. δὸο Ηοῃπι Οὐ. 17); 
858, 859. (εἰϊαὰ Ὀγν Βυ]κΚ|6γ,}) ψ ἤογα ΟἹ]γ5868᾽8 ποδὶ 
8 δοσοιῃρδηϊοα ψἱτῆ. πηυϑὶς : Ἥσθιε δ᾽ αἷς ὁτ᾽ ἀοιδὸς ἐνὶ 
μεγάροισιν ἀεῖδεν" ᾿Ευθ᾽ οδ᾽ ἐδειπνήκει, ὃ δ᾽ ἐπαύσατο θειὸς 
ἀοιδὸς, ὃς 21. 8ι:0 ἤη. μολπὴ καὶ Φόρμιγδ---τὰ γὰρ τ᾽ 
ἀναθήματα δαιτὸς. ὅε6. Ηοιπηρτβ Οδ8. ἱπουρὶ ἔτγοι 
ΡΙποΐη6}}} Γπὰ. ἘεΗ͂. 665. νὰ ἢηά {Παΐ 11 γγα8 4180 ἴῃ 
1.86 διποηρ [6 ατεαῖκβ δηα Βοιηδη8. 

27. ὅτι ὑγιαίνοντα α. ἀ ϑοηα (ομηπηδηίδίουῦβ ἰηΐοι- 
Ῥγοῖῦ {π6 ψογά ὑγιαίνοντα ἴῃ [ῃ6 ρἠνεὶοσαΐ, οἰ ΠΘΓΒ ἴῃ 1Π6 
πιο αἰ βεηὴ86. [1 ργοΐδσ (Π6 Ἰατίογ, οὗ ψῃϊοι Κυρκα 
[49 ρίνοῃ βανθσαὶ Ὄχϑρ] 68. ῬδγθΔ 08 1 ΠΏΔῪ 6 ρογ- 
μηϊ{64 ἴο σοῃ]οΊη δοίἑ, 86.868. 

80. ὁ καταφαγών σ. τ. β. ΤὮΙΒ ΘΧΡΓΘΒΔΊΟΩ 15 1 05- 
ἰγαίρά Ὀγ νγοίβίειῃ, ἰο ψἤο86 οἰζαίοη8 1 δα ἀ “5. ϊη. 
18, 8. ἐπείδη δὲ ταῦτα μὲν ἀπολώλει καὶ κατακεκύβευτο 
καὶ κατωψοφάγητο. ΖἘ80ἢϊη. 18, 88. ἐτράπετο ἐκὶ τὸ 
καταφαγεῖν τὴν πατρώαν οὔσιαν---καὶ κατέπιαν. Ηοτ. 
ϑᾳί..2, 8, 122, ΕἸ 8 υἱὐ οὈιθαξς ἤθογθϑ. δὸ [οχ Αἰ σα 
ΔΡ. 2 5ο]ιῖη. Ο(. Τ᾿ 4 80. ρΡ. ὅ, 8. ψἤδγα ἰ{ 8 ἐογθ ἄ θη, 
ἔοσ ΔΩΥ οπ6 [ὁ 5ρ68Κ ἴῃ [ἢ ρυ}]1. Δββειηθὶγ, ἢ τὰ πα- 
τρῶα κατεδηδοκώς, ἢ ἄν κληρόνομος γένηται" οἱ ἰηἴγζα, Ρ. 
ὅ, 18. 7,88. 2ἴβορ. Ε' ρκγ. νέος ἄσωτος καταφάγων 
τὰ πατρῴα, ΜΈΏΪΟἢ ρϑ88δρ6 866Π|8 1πηἰδι6α ἴτοῃ Ὁ. 
Τδλοτὶ. δοΐοῃ. 1, ὅδ. ἐὰν τις μὴ τρέφῃ τοὺς γονέας ἄτιμος 
ἔστο, ἀλλὰ καὶ ὁ τὰ πατρῴα κατεδηδοκὼς" ὃς 4, 48. πρὸς 
τὸν τὰ χωρία κατεδωκότα, οαΐθη Ὡρ ξαγπιθ. ἘΡίοδαγ- 
1118 ΔΡ. Αἴπρη. 285. ἀλλ᾽ ἔμπας ὅδε (1 τοδα ὅδ᾽) ΓΑμυσ- 
τιν, ὥσπερ κύλικα, πίνει τὸν βίον. Ἡ οροβαηίον ΔΙΠοηδιί, 
200. Ε- οἱ καταβεβρώκασ᾽ ----τὰς οὐσίας. δ΄οθιο!. οἡ Ατί8- 
ἴορ!!. Ρ. 400. α. Ε. ὅς καταβεβρωκὼς τὴ οὐσίαν. 
81. Ἐοβοη ΠΣ. Οχρίδίηβ, “ ΤΠου γί ΤΥ Ποίγ, 
δΔηἀ {πογϑίογα κύριος πάντων. Ηδηςθ ἰῃ Ρδυΐυ5 Τιίη.. 
ψ6 ἰᾶνα Ποριδ πιϊηογ. Υ οἰβἰοίη εἰ68 ῬἢΠ]1ο. Ρ. 200, 

᾿. 40. παίδων γὰρ οὐδὲν ἴδιον ὃ μὴ γονέων ἐστι. ἘΌΓΙΡ. Αἢ- 
ἄγοι. δ8δ. οὐκοῦν ἐκείνου τ᾽ ἀμὰ, τἀκείνου τἀμὰ, Π. 
δρᾶν εὖ' κακώς ὃ οὐὐὁ Κυϊηοοῖ, Πονανογ, ἀθηϊθ8 {π2|. 
{818 1ῳ 16 56η86, δΔηἀ ͵Ὧγ8 ἀονη {6 ΟΠ οσίηρ ΟΠ6 ς 
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“Ποὺ τηλύϑε 0156 τηῖΠ6 88 (ἢν οὐγη." ““ ΕῸΓ (8878 6) 
(πε εἰάδϑὲ ϑοὴ πδά σϑιηδίηθα ἴῃ {ἢ6 (δ η}γ οὗ 18 ἔα- 
(Ώεγ, τἢο Πδά τεϑεγνβα ἴοὸσ ἢ] 136} 4 ραγί οὗ τΠ6 ργο- 
ῬΟΓΩ (866. ἴΠ6 ὩοϊΘ οἡ ψϑγ. 12.) δηά ἰδεγοίογε δὰ 
ε (Ὠϊηρ ἴῃ οομηηοῦ ΨΊ 158 ΓΑΊΠοΓ, δηὰ ᾿ἰνοὰ οἱ 
εἷβ {Δ|Π6 Γ᾿ 8 ῬΓΟΡΘΟΓΙΥ ; δη4 {6 γουηρσογ 80}, οἢ ἢ}8 
ἔδυ μετ 5 ἀφαίῃ, Δἰ50 γοοεϊνεά δ ραᾶαγί οὗ [86 1πῇετη- 
4Δῃς6.": ΟἼγιδί ἤθγα δῆονϑ, [δι {Π6ΓΒ 15 ΠῸ Ππιβὲ σδι}56 
οἵ σοωρἰαϊηϊ ἴο (Πο86 το ἢδνα ἰοὰ ἃ {ηἴ οὗ υῃ! Ὲο Γ- 
τυρίοἀ ριον, Ὀθσβαβα {Π|6 ρϑηϊθηΐ 8.6 γθοθίνβα Ἰηΐο 
ἕανουτ. Εοσ, (ουβεγνοβ οαάτγίαρο,) 88 11 ον 1} πν6]- 
οομθ τπαὶ τη ΦΓΠΟΓ σάνα 15 γοῦηρθγ βοῦ αἰα ἢοξ 
1Πηο]1π6 ἢίηι ἴο ἀϊδίηπογι (Π6 ΘΙ δ Γ ὈΓοΟΐ ΘΓ, 80 ΘΠ 6 Γ 
Ψ}}} αοά, ουΐ οὗ ρατίϊα] ἰσῃη ἀπ688 ἔοσ γειδγκαῦὶο ρ6- 
Ὠἰ οηΐ8, Γ4156 [ΏΘ1Ὼ ἴο ἃ βῖδίβ οὗ βἴοσυ δι ροσιοῦ ἴο {πὲ 
οὔ τοβα ψίο ἢᾶνθ οἡ ἴη6 ψἢο0]6 τίβάο ἃ ργϑαῖοσ ργο- 

688 ἴῃ [ιοη688, δηἀ ἀοῃδ δ’ πὶ βῆογα σοηϑίδηϊ δπὰ 
ἘΠῚ] βαγνὶοοβ.᾿ [1 ν}}} σοποίάθ ὈΥ ρῥἰβοίηρ θδίογθ 

ΤῺΥ Τοδάθγα ἃ ΨΘΓΥ ἤπθ ρᾶββαρα ἴτοιῃ βο λυά. 826. 
σ. βΒῃονίηρ ἴ[Π6 δάναηίδροθ οὗ υὐλέμδ νον γορεηέαηεδ: 
μένουσι γὰρ οὐδὲν ἧττον ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν μετανοούντων 
οὐλαὶ καὶ τύποι τῶν ἀρχαίων ἀδικημάτων. 

ΓΗΑΡ,. ΧΥῚ. 

. 1ὴ ἀοσιοστηϊηϊηρ ἐΠ6 Βυδ]εςεῖ οὔ (Π6 Ὁ] ον ρ; ΡᾶΓλ- 
δῖε, Οοττηθηϊδίοιβ ψιάεὶν ἀἔργ. ὙΠογΘ ἅγὸ {Π086 
ΨΠ0 {ΠῚ {παΐ ὈΥ {Π|8 δ᾽] 46 18. δ ρη θα γοσορ- 
ἐἰοη ἴηῖο {Π6 (ἢ γιϑεῖδη Οδυγοῆ, Τηΐβ ἴογοθ, (τῇ 
Π|Ὲ016 αἰἐοιἰοη το {86 ἀϑῶώϑ ἐοφεθη αὶ.) (ΠΟΥ δἰἰειυΐα ἴο 
ἘΠ 6 Τογπ}]ὰ δέχεσθαι εἰς σκηνάς αἰωνίους. ΟἸΠΘΓΒ 4Γ6 
οἵ ορ᾿πίοπ, ἐπδί {Π6 50] εςῖ ΟΠ 6 ρϑγαΌΪ6 18 [86 Τοϑ.1- 
(υἰίοη οὗὨ 1] .ροιΐδη σαΐῆβ (τοῦ μαμώνὰ τῆς ἀδικίας), οὗ 
ἃ Ὀοϑίοντηρ οὗ {ποθὴ ἢ ΡΟ 1569, ΟἸΠ 65, ἀρδίῃ, 
σοηΐοηά, ἰΠαΐ (6 ράγα}}]6 ἐγόδῖβ 9 τῆ6 γιὰ 086 οἵ 
186 ΡΘΓΙΒΏ40]6 ἐγθάδβι 88 οὗ [ἢ]8 νου] (τοῦ μαμώνα τῆς 
ἀδικίας) ; ποί ἴο τη θη] 0} ΤὭΏΔΠΥ ΟΥΒΟΓ ᾿ηἰΟΓρΡγ δ 0}5 
ὙΠ] Οἢ τᾶν θ6 Βθθη ἰη Κυϊηοε}᾽ 8 Ομ οπίδγυ, δηά 
ΘΒΡΘΟΙΆΪΥ 1η δα γοί (οτ᾽ 8 Ὠιββογίδιοη σὴ {π|8 βυδήθοξ, 
Ἐλρ9. 1809, ϑνο, ΒἈοβθῃμλι ογ δηαὰ Κιυϊΐηθ6ὶ ἐπ τη. 
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(αὶ [Π6 ράγα 0 ]6 88 ἀο]νεγοά δἱ {πὸ βδηδ {ἰπ|6 Ἱεἢ 
1η)6 Ἰ48[, δηά {π8ι ΟΠ γἰϑὲ δά ἄγθββθβ Ὠἰπ861} ἢοΐ ἰο 16 
«ροσέζεδ, ποὺ αἰϊδοΐρίος ῬΓΟΡΘΗ͂Υ 80 οδἰ δα (1. 6. 1886 
ΒΕΥΘη), θυΐ ἴο ἢ15 Τοέέοισεγ5 ᾳοπεγαίψ, δὰ εβρ6. 
οἴ! }Υ τη6 ῬΟΒ]σδἢ8 δὰ ῬἬΔΓΙΒθ 68, την οὗ σῇ σπλ 
ἌΓ τι οὗ, δη 10 Ψψῆοπι π6 δαππο!ίοη σοηίδϊποα 
ἢ 1 ψουϊά 6 νΟΎῪ 5301180]6, ψ οὗ Ἰπουϊοαίοα {ἢ8 
ἔχῃ ι.86 οἵ Γ]σἢ 68, δηἀ ἴον (ΠΟῪ ἀγα ἴο Ὀ6 δι ρ]ουοί, 
80 1ῃ8ι Ψ6 ΣῪ τεσθῖνα δαἀνδηΐαρε ἔγοιῃ [ἢ δ τῇ ἃ ζω 
ἔωγε ϑἰλῖιθ6θ. ἼἼδαεϊ μαθήται 15 οἴῃ ἰη (86 Ν. Τ'. ἑαΐκοη 
1 {18 ὈΏΘΘΓ 8636 185 σογτίαίη. ὅ0 Μαίίῃ. 924, 1." 48. 
19. [λικὸ 6, 18. 2Ζοἷ. 6, 60. ἃς 66. . Κυϊηοοὶ {81} Κ8 
ἐπι (Π6 16 18 8 βίσοῃρ; σοπηῃθοίίοη  ΔΠα δἰ πη Παρ δ 8. 
ἔνε (Π6 1α8ὲ ΡάΓΔΌ]6 (ςἢ. 1ὅ.) δη 1818, ἰο Βῆοια ψ οὶ 
ἢδ Ρτγοσβϑαβ ἴο σοπρᾶγα {Π6 Βοορβ οὗ δοέλ ; ἴοσ ψοββ 
ἀοίδιβ 1 τουδί ΓΟ Ὧν γοδάεγβ (ὁ (ἢ6 ὝΟΓΚ 1186} { 
δηἀ ΟΙἾΘΣ ΟΡΙ ΒΙΟΏΒ ἴο 6 βΒθθὴ 1ηὴ Κοϑοῆοσγ. δγεἰβίδϊη, 
πονανοῦ, ψι ἢ ΏΔΏΥ ΟἴΠΟΓΘ, πη Κ8 (πὶ .965}.5, [γῆς 
ἴῃ; ἴτοηλ {πῸ᾿ δογίθεβ δῃὰ Ῥθδγίβαθθ ψῇομα ἢ6 δά 
θεθη δἀαάγθββίηρ ἔγομι οἢ. 1ὅ, 8. Διἰάγ6 5868 Ὠϊ 861 ἴο 
[ἢ αἰδοῖ 68. 
. 1, οἰκονόμον. Τὴ6 ψογά ἀδηοίθς 8 ἢου86 βίθνασα, 
006 ψὴο δά ἰηϊδίογοα {Π8 ΔΗ! γ8 οὐ ἢ 6 ΤΑΠΆΠΥ, 68Ρ6- 
οἶδ !}νγ Ρυγο αϑθα ργον βίοηβ, 8ηι 88. {Π6η} βογνϑά 
οὔὖϊ 1ὴ ΤΟΡΌΪΔΓ 5}Π8168 ἴο {π6 ἀοιηθβί108. δ8α 8 βαββδαρε 
ἜΣ ἀο νι οἰἰοὰ ὃν Πρῃιΐοοί, δηά ἰγδηαιθα Ὀγ 

ἶ Θ ὸ Ν δ πεδ ος, ᾿ «- 

1. διεβλήθη, 1π51γι4ἴ8, 1. ᾿ην! 184π| Δα ἀυοΐξι5 οϑξ, 
Νόοη ογαΐ ἀἰβρθηϑαίον ἰδία σοπαϊοπα βοῦν, υἱ ῥδίες 
6Χ οοηηι. 8. ΝΥοίβ. ; ψῇο οἰἴδ68 βονϑγαὶ δχδιῇῃ!θ. Βιιΐῖ 
118 τνῶδ ὉΠ ΘΟΘΒΒΆΓΥ, 8166 {πᾶ 5:0 Ἔ βοδ ΙΟἢ ΠΔ8 ἢσνοσ 
θθοη ἀοιυρέβι!.. Α8, οννανοσγ, [ἢ6 δσσιβδίϊο 88 {{1|6, 
. γαίῃ δϑϑοηί (οὸ Μυπίῃο, Κυρκο, Κγορβ, Βοβϑη- 
ΤΏ] ογ, δηὰ Κυΐηοο!ῖ, {πὰϊ διεβλ δὴ 18 (ο Ὀ6 οχρἰαϊηοὲ 
ἐοἰαέμδ. ογαί. ΓΏΘΥ οὔβοῖνο, αὶ διαβάλλω 18 ἃ ποτά 
οὗ ἀουλε.}, οὐ τΏ1 4416, «εἰρη! οδίοη, δηὰ ἀθῃοῦθ 

ΠΟΓΔΙΥ ἰο ἀδηομηοθ, οὐ ἀδοιιδ6, Μ]ΘΙΊΠΘΙ {ΓῸὙ ὉΣ 
4ἴβεῖϊγ. δὸ )ιοά. ὅ:ς. 660. ". οἵ Τποιηϊβϑίοο 68 γθ- 
βρθοίηρ Ραυβδηΐα8, οὔτε προσεδέξατο τὴν ἔντευξιν, οὔτε 
διαβάλλειν ἔκρινε δεῖν ἄνδρα φίλον. ΨΦο56ρ]ι. Αηΐ. 6, 10, ὦ, 
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ϑρδακίηρ' οὗ ΜΊςΝοΙ {πὸ ἀδυρδίον οὗ ὅδιι! : διαβληθῇ - 
γαι πρὸς τὸν πατέρα. 

9, ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας. Ε ψου]α ΓΟΠΩ͂ΘΥ, 
“(ἴνο ἐδθ δοφρουηΐ οὗ [ΠΥ βέθινγάβῃ!ρ, ἴογ ἰοὺ πιαϑὲ 
6 πο ἰοῆροῦ βίθναγά," 1. 6. 0η|658 ἰῃπὸι 5Π4}0 πᾶνα 
Εἴνθη ἃ δα ἐϑέαοέογῳ δοσουηί. Τῆδ ποί Κεθρίηρ' (Π15 
6ΙΠ}Ρ0818 1η νον ἢδ58 164 το πο [{{{|6 δῦγογ ἴῃ 16 1- 
ἰεγργοίδίίοη. [{ πιυϑί θ6 οὐὈβοσνϑά, ἴοο, [πὲ (Π6 ὃν- 
νήσῃ 18 ποΐ (48 Κυϊποοῖὶ {Π]ΠηΚ8) γτεδυπάδης. ΟΥ̓ (ἢ6 
ἤγαβα διδόναι τὸν λόγον 866 ἃ βδϑδοβο οὗ Οαΐίβη οἰϊθά 
Υ Μεῖ5. οἡ Μαί(ἢ. 18,28. 1 δάὰ Ζοϑιίπι. 4, 40, 10. 

συνηρπάξε Ἱ. καὶ λόγον τῆς α. ἀπήτει. Αρρίδη. 1, 615, 
88. ἥτει λογίσμους χρημάτων τε καὶ κτημάτων. Ἐπιβοῦ. 
Εσοςὶ. Ηϊβι. Ρ. 114, 48. ἐγὼ χριστῷ δώσω λόγον ὑπὲρ 
σοῦ. 

8. σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, “ ρΡεογίογηι (Π6 ψοτκ οἷα ἀδγ- 
ἰδθουτγον τη οὐ νι ηρ :᾿Ὁ 8 σοπα θη 1 δηιθηΐ {1π|68 
τεοκοηθά διηοηρ {π6 ον οβί, 88 νν 6}} 85 τηοϑβί ἰά θυ] 0118. 
Οἱ {{}18 Βυ δ] οι Ἀδρμεϊ, Υ εἰδείη, Ε]ϑηθγ, ἀπα Κ υρίκα, 
ΒΟῸΣ ἔογιἢ σορίουβ βίογοβ οἵ (δ ββισδὶ 1ι8ἰ γαίῃ, 
ἴτοα νη οἢ [1 5}.4}1} βαϊθοῖ (ἢ 6 τηοϑὲ δρροϑβϑιίθ ρ8888 6168. 
Τὸ β66 118 {παΐ σαρέϊυος ἘΜ τῦαῦ" ὍΤΟΤΟ βοιῃθί 68 86 ἴο 
{18 δι ρ ουπηθηῖ. δὸ Ῥαυβδη. Αγοϑά. 605. (οἰεα Ὁ 
Ε]8η6Γ) : Λακεδαιμονίων οἱ αἰχμάλωτοι τὸ πεδίον Τ εγεά- 
ταις ἔσκαπτον. Ἰλιοίδη. ΤΙπγοη. 7. (ο6α Ὀγ ΒΔΡὨἢ6]): 
φεῦ τῆς ἀλλαγῆς" ὃ καλὸς ἐκεῖνος, ὁ πλούσιος, περὶ ὃν οἱ 
τοσοῦτοι Φίλοι ; τί παθὼν οὖν τοιοῦτος ἐστιν αὐχμηρὸς, ἄθ- 
λιος καὶ σκαπανεὺς καὶ μισθωτὸς, ὡς ἔοικεν, οὕτω βαρεῖαν 
καταφέρων τὴν δίκελλαν ". ΕύτΙΡ. ΕΠ68. κακαὶ γεωργεῖν 
Αἰ θέλ ενεμνᾷ ἀρ ντόμμ Θυϊη.}} 14. Ὁ). 9. Θυϊά νὶβ ροττο 
ΔοΙΔ πη ὁ ἀργοβίία ορογα9 ἀ6]1σδίϊογ, ααοά ἃ ἔοτί πᾶ 
Ποη ἀἸαϊοιὶ ἡ 1 «ἀα Ῥῇοογὶ]. 18, 157. εἰ δὲ τις οὐ δέ- 
δακκε τέχνην, σκάπτοιτο δικέλλῃ. "ἔστι βιῳ πάν ἔργον 
ἐπὰν μοχθεῖν ἐθέλησθα. ἙἘᾳύτΙρΡ. Ε]δοίγ. 254. σκαφεύς 
τις ἢ βουῷορβος ἄξιος δόμων. ΑὙΟΒΪΡΡ Δρ. Ῥο] 8: Σκα- 
ᾧευσι, κηπωφοῖσι τοῖς τ᾽ ὀνηλώταις. ϑε6 Ατγὶβί. Τταρ. 
Δαιταλ. 8. ΤΠ6 Ἔσχργαβϑίοη σκάπτειν γὰρ οὐκ ἰσχύω 

4 Τὸ (Πΐ8 {π||6 παγγδίίοη [ἢ 6 νγ6}}- Κηονγη βίοσυ οὐ ἴ[π6 δαςζεί- 
πιαΐογς ὈΘδτΒ ἃ ΒΙΓΟΠ:; ΓΟΒθη ͵δηςθ, ν᾽ μοί τ Ὀ. δοίυδὶ ἐπ διίου, 
8 Ὠοΐ 80]6 (0 Βᾶγ, δηἀ οσδηπηοί Ηπμά (ἰπγ6 (0 ἜΘ ΧϑπΏ6. 
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966 18 0 Βανα ὕδϑῃ ριονογθίδὶ. ὙΠ118 1 8 ΨΟΥΥῪ ΒΔΓ 
Ράβϑβϑασθ οὗ ἈΠ ιορβώνος ν. 1482. (εἰἰεα ὃὈγ εῖ- 
βι6 1) : τί γὰρ πάθω, σκάπτειν γὰρ οὐκ ἐπίσταμαι" δηΐ 
80 Α:βδη. ρΡ. 184. Ε. (εἰϊο Ὀγ εί8.) ὅστις δ᾽ αὐτὴν αὐ- 
λοῖς καὶ λύραις κατατέτριμμαι χρώμενος, εἶτα με σκάπ- 
τεῖν κελεύεις. 

4., ἔγνων τί ποιήσω, 1 δῖἴη τεδοϊνοά ψῇῃδί ἴο ἀο. ΚΕ. Τ. 
ΤΠ18 βρηϊβοδίίοη 18 1ΠΠυϑἰγαϊθα ὉγῪῚ Μυπίῆθ. Καυϊ- 
ποοὶ, ῃοσψονοῦ, Ἵσρίδίηβ, “1 ἤἄποισ, (ἃ {ποι ρῊς δ 
Θοσυγγοά το π|6.) ψῇῃδὶ ἰο ἀο ;" ἴο Μοὶ ουν ΕΏΡ 58 
ἸΠἸοπὶ 15 ἜΧΘΟΙΎ ρα οἱ, 

4.. ὅταν μετασταθῶ τ. ο. Τὸ νοῦ μεθίστημι ἰ5 οἴοη 
υϑοα οὐ τοπγοναὶ ἔτουι οςαθ. Οὗ 818 Ὑ εἰβίδιπ οἱΐ68 
ῬΩΔΏΥ ΘΧΔΙΏΡΪ68. δ'αα δόῇ]. [χ. δέξωνται, γεσεῖυο 
πὸ ἔο ἰδεῖν ἤοιιδε86 ἀπά αἰογα η16 διιδέθηαηοο ; Δηίθοο- 
ἄθηΐ ἔοσς οοηβϑϑθαυθηΐ, 88 1η Ζοῆ. 10, 27. Δέξωνται ἰ5. ᾿ 
8150 ἸΠΊ]ρΡΟσϑοηδὶ [ὉΓ ρϑσβοῃϑὶ, 1. 6. “ τηδι 1 πᾶν ὃ6 
Σοςοϊνρα." 

ὅ--2. ΟΔΙΠρ ἴἰο πὶ δδοῦ οὔθ οὗ ἢὶβ8 1,ογά 8 
ἀεθίοτβ, οὗ ψῆοπι ἔτῦο ΟἸΪΥ ἃγα πῃηθητοπαα, οτορρίὶ 
ἐγαίϊά. ΑΤἸῚ {686 ηιῖπον οἰγοι πηβίδ 68 τηϊι5ὲ οὶ (88 
Ἐπίμγηαθ δὰ ὙΠοορἢΥΪ. {ΓᾺΪΥ οὔβογνο) 6 ἀπνοῖὶέ 
ὍΡΟΊ!. βίης 6 Υ ΤΉΘΓΟΙΥῪ Β6Γν 6 [ῸΓ ΟΓηδιθηΐ. 

6. δέξαι σου τὸ γράμμα, γουγ πδηά- γι ηρ., ΟὈ] ρα- 
ὕοῃ, δησαροιηθηῦ, Ὀοηα. Τῆς Ψυϊρ. τοάθγθ σαε- 
ἐϊοηθηι. ὅδ0 Ζοβθρῆ. Απί. 18, 6, 8. σῆεγθ Μδγβγδβ 
τοααοβίβ Ῥγοίιι8 αὐτώ γοῦν παρασχεῖν ἐπὶ γράμματι καὶ 
πίστει τῇ αὐτοῦ. Τὶ 566 πη5, (ῃδ΄ ἔπ 656 δοη5 ψοτα Καρί 
ἴῃ 1ῃ6 Βαπα5 οὗ (6 βίο ναγά ; δηὰ οὗ (ἢ15 (88υ8 Οτο- 
(135) ψ6 Πᾶνα Ἰηβίδῃησθβ ἴῃ ἰἢ6 Βοιηδῃ αν. 1 ἴογ- 
ΤΩΟΙΪΥ 88 Οὗ ορίπίοη, ἰῃδὲ {Π686 γράμματα ΜΟΤΟ σΟη- 
ἰγαςί8 ἴῸγ δῃηυδί γϑηΐ, οὔ 164868, (1 οἢ ψου]ά σοη- 
[Ἐν ἃ Ἰδϑίϊηρ δἀνδηῖδρθ οὐ {Π6 ἰ6ηδη(8) ; 8δη4 80, 1 
ἢηά, τ[πουρσῃς τ. Μδοκηϊριῖ: θὰΐ {Π18 σοῃ]δοΐιγο, 
Ὑ ΠΙΟὮ ἰδ βοη δέ ᾿ΠΠρΡΓΟΡ40]6, π88 ποίῃίηρ ἴο σοη- 
ἤσιη ἴἰ. Τθογοα 18, ἴοο, ἃ να ἀἰἴδγθησο Ὀοΐσθοῃ 
ἃ δοηά δῃὰ ἃ εοοηέγαοί.. 1 ςαῃηοί ἄσῦθα ὙΠ 0 ἀ- 
ἀγιάρο Πδὲ (18 ὉΠ] τγᾶ8 δαυϊναίδηϊ ἴο ἃ ποίθ ὑΠη 66 Γ 
ἢ18 Παηά, δοκηονϊοάρίηρ ἴΠ6 τοοεῖρί οὗ 80 τηεῇ οἱ", 
δΔη ῥτγοιηϊϑέηρσ ραυπιθηΐ ἴοσ ᾿[. Ηδθ {τυν, ΒΟΥΘΥΘΡ, 
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θῦϑογνεοβ, ἐπδι Ὧγ. ΟἸαγκο 15 τηϊβεδκθὴ 1ἢ κιρροδέτερ 
της ϑ(ανναγᾷ αἰ πὸ τὐγοηϑ ἴο ἢ18. ΠΙΔ 56 Γ ἴῃ (ἢ18 αἴἴδιγ, 
δυΐ ΟὨΪΥ μψᾶνα (ἢ6 ἀοθίογβ (ῃ8 ναι οὗ νῇῆδέ δα δοὲ 
οἵ οινέῪ οὗ Πὲ8 Ἤῇ δίοοκ, Πιπ]86 1 ππήογίακίηρ ἐο ραν 
δ]8 ἰΙογτά, Εογ, (σορζίπαθθ Ἰ)οσαγιάσθ,} Ὡσὶ ἴ0 58}. 
᾿ονν ἱργοῦδΌ!6 11 18 (δὲ [18 θδηκΚγυρί δῃῆοι ἡ Βα 
40 6, οὐ Πρ, ἴο ΔΚ 5ιιοἢ ἃ σοηβεάθγαθίθ ργεβθηΐ, 
1 15 ρδίη (ῃδί, 1 ἢ δά Ἰπιθηαθϑὰ τὲ, Β6 νου]ά μάνα 
ἰοὶ τὴ αοοσμπέ τοπιαὶπ μπαίέογεαά, Βιιῖ Ὀγ. (6 6χ- 
οὔϑηρε οἵ 118, ΒΒ ουπηιῃρῦ. τολᾶς εδοῖ αἵ {πε 
ἀερίοσβ δῇ δοσοπρίοα 1 Ὠίῃ. ̓η ἀείγαιάτηρ ἢ. 8 
Ἰογά, δηὰ {ποῦν ριον! ἀρα δρϑιηβέ ἃ ἀϊβοον γγ. 

ἡ. γράψον ὀγδοήκοντα. ΝΜ οἰβίοίη ςἰς8 ον. 2, δαῖ. 
8, 00. ὅεεῖθα ἄδοριῃ ἃ Νϑγῖο,  Βοσα (6 δοῃο δ οχ- 
Ρ]αίη8, ““ ϑουόδε νοι) 0.15 δῖ, ὑργοὸ τουξαυτη 81π|6. 
ΑΡμὶε). Δροϊαρσοί. Νοῦ ρειϊὼὰβ ἀϊδοοάυηΐ, φυδαι αἐὲ- 
φυϊά δον ρβογίπέ. - Απαοοκάαβ ᾿η ΑἸοϊδἰαἀ. ᾿Αγάθαρχον 
---τὴν οἰκίαν ἀπηνάγκασε γράφειν" δεομένου δὲ, καὶ προφά 
σεῖς ἀληθεῖς λέγοντορ, εἰς οὐκ ὧν δύναιτο ταῦτα πράττειν, 
ἤδη, διὰ τὸ συγγραφὰς ἔχειν παρ' τ τὸ τροεῖπεν αὐτῶ 
δίσειν, εἰ μὴ πάνυ ταχέως γράφοιι 6 ρδβδᾶρα 18 (ἢτ|5 
(γδηβἰαιθά δπὰ ΠΡ πε ΌὉγΥ Ἰ)οάάσπαρο: “ ΤΑκα 
{ἢγ Ὁ1}}, ἰη νι οὶ ἔθου μαϑὲ δοκοον οάκεά (Π6 τεσοῖρὶ 
οὔ ἰΐ, 83ηἀ 810 ἀονγῃ αἰ γθοῦΥ δηὰ ψτΣ8. δϑηοίμθσ, 1η 
ψ ἰοῦ (μου 886 δοκηον]οάρθο {Π6 τϑοεὶρί οὐ θυὲ 
βῆγ, δηὰ Γ᾿ Ψ}}} ἰοῦ τὴν Ὀοοῖς ἈρτΘ 6806 ἰο {Ππδὲ." 

8. καὶ ἐπήνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον. ΒΥ ὁ κύριος 15 
ῃοί τηθδηΐ (48 {Π6 ὅγτγιδο Ν᾽ οὔβίοη Ἄχργοβθϑθδ, 886] βοῖσα 
Οοιημπλρπίδίοσβ ΒΙΡΡοβ6,). Ολνέςέ, Ὀυϊ τἈ86 πιαδέεγ, 88 
10 νοΓ. 8. 

,, 8. ὅτε οὗ υἱαὐ---εἶσ, Οὐθα ἐπ|ηΚ8 (Πδὲ ἐμ 656 νογάβ 
οδ!8 ἠοΐ ἔτοιῃ (6 Εἰὐναηροίδί, δηὰ Μακκιἰδηὰ θ6- 
|ονο8 ἴλο8ι ἴο 6 8 ἰπίεγμαϊδίίοει. Βοίῇ ᾿βιιβρέοϊομ5 
816 υἱΓ6Υ]Υ υπίομηπεῆ.. Τρ σψόογαβ ἃγο ρσεπυίηο, ἀπά 
ἂῖρ ὉΠαἀοιδίοαΪΥ ἴο Ὀ6 δϑογιθεὰ ἰο (ἢ γέ, ψΒοὸ πρδαπὶ 
Ὁγ {Ποῖ (0 οχρίδίη ἰδ ραγαῦ]θ, δῃὰ δῆον [8 ορίῃίου 
ΟΣ ἃ πιοϑί Ὑα ἐπι σον Β0]6ςι... Κυΐϊποοῖ Π85 μνοαἱὲ οὈ- 
βουνοί, (αἰ (Π6 αἰίαγοά ἰοῃα οὗ νοῖςθ, οουπίθηδῃσθ, 
δηά ρεοϑίυγα οὗὁ [ἢ6 ΒρΡΘΆΪΚΘΙ τηθδὲ αν οἰθαεὶν 1ηἀϊ- 
οδίβα ἰο {Π6 ἤθδγθιβ (Πδὲ [ἢ 8 ψογάβ όσα ηοί ἃ γϑῆσςο-. 
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οα οἵ ἐήό ἐογαῖ, Ὀυϊΐ ΨψΕΙΘ δὴ δα πηοηϊίοῃ οὗ Ολγέσέ. 
Φρωιματεροι, ποῦ ρυεάοπέ, ργουϊάοεπέ. 8ο Μβί. 7, 
94 ἃ 425. 95, 2. ψιίίογα 866 {ἢ6 ἤοΐθβ. Ὅτι βρη ῆρθ᾽ 
νεγὶέψ, ρῥτοζεοίὸο, μέΐφμο, (κα. τἢ6 Ηφῦτ. 5.) Μαγκι 
Ἰδῃὰὰ 15 πϑίβ θη ἴη πιηκίηρ (αὶ φρόνιμος τ 6 88 88. 
ἰμῖθ, ομππΐηρ. , : ἰοὺς, ἢ 

8. [018 ῥΙδιη ἔγοτη {πΠ6 νη οἷα παγγαίίοῃ, (πδὲ {πΠ6 Ἰοτγά 
ὙᾺΒ ἃ ΨΘΓῪ τ] οἢ τδη, δηὰ {{8} γα γιηρ οἢ {Π6 ῥγοδιὲν 
ΔΏΩ ἱπίοργγ οὗ 18 βίβναγαά, ἢ6 περ]θοίαά, δη4 -τγ88 
φιίο ᾿σπογδηΐ οὗ "18 οσσῃ 8818, δῆς {6 βία ναρά, 
ΔΙ το {Π6 θοηα8 ψογα Κερί, τ ϊβς ἤορο ἰδὲ 
ἢ18 Ἰταὰ ψ οι] ποῖ Θαϑνγ Ὀ6 ἀδίοοιοά. Βιβξ στ βοη 
(86 Ιοτάὰ δα αἴογναγάβ ἤθαγὰ ῃδὺ ἢ15 ἀθθίοιβ σο- 
εοἰναά δηά βυρροτγίεἀ {Π6 βίενψαγα, δου ἢ15 σϑηγοναὶ 
ἔτοιῃ ἢ15 οβῆοθ, τοῖρῇς Θαβηγ εοηγεοέμνθ, δα ΠΘΡ ἢ ρ9 
αεξοογέαϊπ (μ6 οταν ἔταυὰ νοῦ δα Ὀ66Π ῥγασεϊθθά 
ὅρου ἢϊ. (Κυΐϊη.) θη [Ὁ 185 881. πονόνογ, (Πδὲ 
Ἦς ρμγαϊδοά Ὠϊΐτη, γ)} 8ἃτ6 ΟἿΪΥ ἴο υπαουβίδηφ, ἐπδὶ πα 
Ρζδϑίβδεα (6 ργυάθης ἰογεβίρις στ. στ ίομ 6 πιεῖν 
ρτγον 64 ἔογ ἢὶβ {πΐυγθ αηί8, ἀηα Πδα ἐπ δοίεα, 
φρφονιμώς. Ηδ ῥγαϊβϑεὰ ἘΡΡΠΝ: ςοπίγινδηςθ, ἐπουρἢ. 
1η δὰ 8188 ; ἔῸΓ ἱπ (ἢ 5 σοῃβὶβίβ {πΠ6 ἴογος οὗ {ἢ 
δὲγ 46, ποῖ τὴ τῆα ΚΏδνοτΥ οὗ {πὸ ἀδο,. ΤΠθγο '5 
8 δτσραπιεης ἀγα ἃ πιΐθογο. [11 ργυάοης δηὰ νν6}}- 
σοηϊεινεα Καάνογυ δ6 ῥγαϊβθα, ποῖ τηυοΐῇ ξηοΓρ ρῥτὺ- 
ἄδησε σοπ]οϊησά ψἱ νιγίμα ὃ 1η {Π1|8 νον οἰοιοἰπ 
οἰἴο8 Εμπβδίῃ. οη Ηοπι, 1]. σ. Ρ. 611, 10. οὐκ ἔσται δὲ 
ὄφελον τῷ ἀμφινόμω, εἰ μόνον ᾧρεδὶ κέχρηται ἀγαθαῖς. 
καὶ κλέπται γὰρ ἂν πότε καὶ μοιχοὶ φρεσὶ χρώμενοι ἀγα- 
βαῖς αἷς μὲν τοιοῦτοι ἐπκαινοῖντο ὦν, ὡς δὲ φαῦλοι κολάϑονιτο" 
δῃηὶ Κυϊηοοὶ οὔϑογυθθ, ἰμαΐ ἢ6 ργδιβεά [πῇ 85 (ἢγο- 
ἴΏ68. ἃΡ. Τοῦ. Ηεδυίοῃ. 8, 4, ὁ6. ἀ068 ἃ ἔγαινά] ες 
βοινδηΐῖ. δυγαβ: Εῃο! ἰδ ά85, 4υεδο, 4. Π6ΓΟϑ [8]- 
Ιυπέῦ. ΟΒτεῖδ8. ἦπ ἰοσο οᾷὸ νοτὸ ἑαιθ. . 

- 8. οἱ υἱοὶ σοῦ αἰῶνος. ΒΥ αἰὼν 48 ἤΘΓΘ τιϑᾶπίὶ ἐλὶθ 
ἐϊΐε, ἴτ6 νμοῦ]α, δά ἐῃ6 {π1ηρ8 οὐἁὨ ἰἴν 1185 Ὀυβίπ 89, 
ὈΙΘΆΘΙΓΕΒ, νίο 68, ὅζο. 8Πη4ἃ υἱοὶ τοῦ αἰώνος ΒΙρἜΙ {Π056᾽ 
ἍΟ 87. ρίνθῃ ὉΡ ἴο, 8Δπα δοβογυρα ἰη 115 ἀνοσδέϊοηϑ. 
Αῃὰ 48 αἰῶν 8 ΠΕΓῈ [Κη 1ἢ ἃ τ ρΠοΓοΔ] 56η86, 80- 
18 φῶς, νοῦ, ΌὈΥ ἃ ὙϑΥῪ γτεαιθηΐ ἤριγο, ἀδηοίρβ 
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ἔγωε γε  σίοη, ἃ8 ΘΒ ρθοίδην δηΠ ρὨ οηηρ [86 ταὶ 5 Οὗ 
ἴὯρη. ἹΠοτγοίογο (ἢ υἱοὶ τοῦ φωτὸς ἀδηοίοα ἰἤοδ6 τνῇο 
8Γ6 δβίυσίοιϑ οὗἨ γ6 τα]! ρίοη, δηά. δβϑρθοῖδ! ν {116 
Ομτιβιίδη. δ01 ΤΏ εβ8. ὅ, ὅ. Βοίϊι ρῇγαϑἝϑ ἐγεηυθηῖν 
ΟΟΟῸΓ ἴῃ ἴΠ6 ΒδΌΡΙὨΙΟΔΙ ψγηρη; (866 [ἰρίμίοοξ, 

, δομοοίίρσαη, δηα ὟΥ οἰβίθ! ἢ) ; 6Χ. στ. 92αἰκαῖ πυροηΐ, 
ἴο!. 89, 4. ΕἾΠῚ πληαἹ ποη Ἰη (6 Πσυπέ, ἤδαπ6 βιυάθης 
1η νοῦ 8 [,6ρ]5 Ταδιη τ. [0]. 22, 1. ΕἸΠῚ τηυπάϊ ἔὰ- 
(υτ'. Βογδοδοίῇ. ἔοϊ. 4., 2. υ!]8 δδὶ ἢ]18 β6οὺ!}} {ι.- 
(υγἱ Βαανὰ Βαίῃγα, [09]. 10, 2. [ηἰογγοραγυηΐ 8}1- 
ᾳυδηῖο δαίοιῃοῃθῃ, 4φυ 8η8πι) 6586} ΗΠ 1118 41 τυ ΓΙ ἢ 
ΤΟΒΡΟΏ ΑΙ, ΟΠ) 68 αι 8665 Ποπογδηΐ. ΟΥ ἃ δἰπηΐδς 
8686 ἰῃ (ἢ6 [,Δ11Π δοομέωπι ὟΝ εἰβίθιπ ργοάιιοθϑ βοῃιθ 
ΟἸαβϑίοαὶ Ὄδχϑιῃρί6β, οὗ ψ οὶ (ἢ6 [Ο]]ον της δὰ (ἢ 6 
πιοβϑί δρροβιίθβ. Τδοῖί. αθγῃ. 10. Νϑιηο {ΠΠπιΟὸ νέα γὶ- 
ἀεί, πος σογγυ ρογα οἴ σοσγυρὶ βοουϊυτη νοσδίυγ. 
Ῥεάο Αἱβίηον. 1, 45. Θιυι!!ἃ ΕἸὈΪ πὰης τογο8 ργοϑυηΐ 
---Ουἱμἱὰ ἰδην 886 δηϊ πῃ οΟηΐΓἃ 8018 8668 γοοίπα ἢ 

8. εἰς τὴν γενεὰν. Τἤεθα ψΟΓάβ8 8Γ6 ΝΔΓΙΟΌΒΙΥ 6Χ- 
ῥ]αϊπθά. Οὐτοίϊυ5 γθηάθγβ, “1 ἀοίηρ {ΠΕῚΓ θυ δι 688 ,᾿" 
8ηα (δρθε}!, “1 σοπάποιίπηρ ἴῃ 6}ν δῇδῖτβ ; Βοσζα, 
δηᾶ {{|ὸ διυΐδμοῖβ οὗ ουν Εἰ. Ν. ““1ὴ τῃ6]Ὁ σοηῃογδι "ἢ 
Ἐοδοημλ ον τοηάθγϑ, “ ἰοναγ 8 (6 τηθη οὗ {π6ὶγ 
85,6, [Π61Γ ΠΟΙ ΘΠΊΡΟΓΔΓΊΘΒ ;᾿ δη( 8ο Κιιΐηοοὶ, ψῇο ΓΘ» 
Ὡ24Γ5, {Π|1 εἰς 18 [οΥ ἐν, δηα {Π1ηΚ8 [Π6͵Τ6 18 ΠΟΘΙ 88 
ἐγοην, ἴὰ ψ Ὠϊσἢ 1 σδηηού αρτοθ νὰ ἢϊπ. ΘΟ  ΘΌΘΩΘΓ 
ὀχ δίη8, 5 50 β6η67).6, .ἰ. 6. 404} )}],. ΘΟ! οῃ, ὅτ, 
ψὨϊοἢ, ὑροῦ (Π6 ψδοῖο, 1 ρῥγοίογ, ἐπουρὶ (ἢ 8 ἰῃῖοῦ- 
ρεοίδιοη 18 βουια δι ργθοδσίουϑ. Ῥεγῃδρ8 (86 5686 
ἸΏΔΥ ὃὉ6, [ἴῃ τεβρεοΐ ἴο, οοτηραγθ ν ἢ {πεῖν σθηθγα- 
(ἴοη, ῬΟΓΒΟΊΒ οὗ {πεῖς οἰδβ8 ΟΥΓὁ σοπαπ]οῃ. . 

9. ποιήσατε ἐαυτοῖς---σκηνᾶς. «068118,. 0 ἢδά (88. 
ἴῃ [λικα 18, 6.) ἰακοη οσοδϑίοῃ, ἴσοι δὴ δχιρία οὗ 
«ὐΥῸπρ᾽ αοέΐοη, ἴο ΘΧοϊίΘ τῃθιη ἰο γψλέ αἀοέϊοη. (π οἷ 
15. ΒΥ {6 τῃθίοτγοίδη8 ᾿α] 64 α φοπέγατίο) ἰῃ6 ἢ ῥγο- 
οο6ἀ5 ἴο ὑτρα οἡ {Πϑῖ ἃ ᾿ποβί ἡγο ρσΏ Υ σοπβιαθγδίιοῦ. 
(Κυΐη.) Οπ {6 ἔογθγ μαζί οὗ {18 νϑγβθ, Ἦ εἰϑίβι πῃ 
τοίοιβ ἴἰο Μίςδὰ 6, 10, 5. ὅ8, 6. 2οῦ 8, 6. 4, 8. Ετ:- 
Τρ. Ῥῃορη,88. 406. 
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,9. μαμωνὰ τῆς ἀδικίας Ἐ. ἢ [Π6 Ἰηϊογρτγοίδείοη οἔὗἁ 
{π686 ψογάβ ΤΠ6ΓΘ 15 δοῖηβ αἰβδγθηςα οὗ ορίηίοῃ. 
ΟΜδΩΥ Οὐομπηρηίαίοτβ δχρίδίη, γίολεβ πη)ιδέΐν αἀο- 
γε; Ὀυδ [ἢ18.ὄ 15. αυ6 πη {4 }0]6.ἴο ἐδ. σοηίοχί. 
6 Ὀδβί τπηοάδγῃ (οπιηηθδηίδίοῦβ, 885 Μοάρ, ἴ,6 (Ἰογο, 

Πὲ θιϑθὰ, ΕἸβησδτ, ϑοῆ ναγίΖ, (δ ρθ6}}, οβοηπι. υ1- 
ὯΟΕ], δηὰ ϑοἢ]  βηογ, αἀἰυξέϊας ψαἐίασο5, οαάμοος δἔ }ό- 
γμγαδ. ΓΠὰ8Β «80 ᾿εἰϑίθιη δχρίδίη8 ψαζαοϊοιισ, 
ἀοοοὶϊἐζιΐ, ιολίοἶ ἀ(ο ποῖ γον ἐο ἐπεὶ" ρμοδδόδδοῦϑ τοὐαΐ 
ἐΐεν ργοπεῖδαε. Ε16 οἰῖθβ, ΔΠΠ ΟΠ ΠΊΔΩΥ͂ ΟἸΘΓ ρΡᾶ55Άρ68, 
{Π6 [ΟΠ] ον την : δ|'.7, 60. Π)λῖνε8 δὰ οἱ ἢυηαιιδπὶ (618 
μιοηἑέα οοἴοηο. Ῥείγοῃ. 117. ᾿οαυδίῃγ δυσγὰπι οἵ 8Γ- 
βοηίυτ, πάοβαμα πιοπάαοσος, οἴ ρογροίυδιῃ ὑθγγΑΓΌ 
ΒΓ Πίθη. Ηον. Οἀ. 8,1. Νοη νεγθογαῖς σγαπ- 
ἄϊηθ νης, [πάυβαιε ποηάαα. 1 δὰ Ῥογβῖυβ (1η ἢὶ5 
Ργοϊοραο (εἰ6ἀ Ὀγ Βιυ1Κ]6ν.): Θυοά 8] ἀο]οβὶ 8ρ68 τὸ- 
δ Ϊβογε ἡσπηηϊ, (ὐογνοβ ρορδίδϑ, δ ροβθίσία8ϑ ῥὶς δ8, 
(απίαγα ογθάδβ Ρεραδβϑίι τ τηοἷοϑ.Ό Κυϊΐϊποοὶ δάισο8. 
Β6ΝΟΓΆΪ ΘΧΘΠΊΡΪ68 οὗ 118 86η86 οὗ μαμῶν ἔτοπῃ [ἢ 6 
Ο. Τ. διά τῆ6 (ἝἸαϑϑῖσαὶ νγίϊοτβ. Ηδ 8665, ιΠιδὶ 
ΟἸὨγδὲ Ὠἰπηβο ἢ, ἤθη ἢδ᾽ Τ2ΔΚ65 τηθηξζίοη οὗ σσἢ68, 
ἀδβογθθυ Π6 πὶ Ἃ8 υποογίδίη, [Δ] }Δοῖοιιβ, Πα βοοη ἴο 
Ρδγίβῆ. δ66 Μαί. 6, 19. 19,21. [κὸ 12,88. Ηδ 
τΒ6η, ΔΕ. Γ ἃ ἰοηρ ἱηνοβιραίοη, ἀδίθγῃπιηθβ (ἢ 6 [0]- 
Ιονίηρ ἴο θ6 (ἢ6 β6η88 : ““ θυ σνΟΌἹ5. διηϊςιπι τοι σ᾿ 
ἀϊε, οὶ ἔδνογθι νοῦβ 018 σοπηραγαίς." Βιι {ἢ}]5 15 
ΤΩΔΏΙ ΘΒΓΠῪΥ συΓγίΔ" Πρ [ἢ 5686. 

9. ὅταν ἐκλίτητε. ΗροΓα ψΜ6 τηυδίὶ ΒΌΡΡΙΥ τὸν βίον 
(48 ᾿ηΏ Ὁ. Ηδὶ]. Απι. 1, δ4. 2, 8. 4, δ4. 1 κιοϊδῃ Μα- 
ογοῦ. 12. 1,γ8188 ργο π}}}}{6); ΟΓΥ τὸ δὴν (48 ἴη Ῥοϊνὃ. 
ῷ᾽ 41. 8 Μᾶδςο. 2, 922.) οἵ τὴν ψυχὴν, 88 ἴῃ 2] ἴΔη, Υ. 
Η. 18, 90. ὅο {ῃ6 [,μτἰη ἀοβοογο, ὮΙ οἢ οσσυτα ἴῃ 
Τυκέϊη. Εἰ 185 οὔθ οὔτ την θυρλοηιὶσηιδ Θχργεϑϑῖνο 
οὗ ἀθαίῃ. ῬὉἢα 6]}ΠΠρῖ]6 ἃ] ῬΏΓα86 οσουΓβ ἢ 2058. Β6]]. 
4. 1,9. δηὰ ποῖ ὑπ θηιγ. τ. ΟδρθὈ6}} ἰγδης- 
Ιδίθϑ, ““δἴενγ γοὺυγ ἀἰβοῃαγρθ.᾽" Εοῖ ἴ[Π6 νογὰ ἐκλείπω 
Ῥθδᾶγβ, Π6 {]ηΚ8, βοὴθ δηδίΟΟῪ ἴἰο {Π6 αἰ ϑΓ 158: οὴ οὗ 

᾿ Καὶ Μβυιοπδ 88 ἴῃ ϑγτίδο ἤϑιηε ἴογ (ἢ6 (ἰοά οὗὨ γ]οἢ 65, 46 ῬΙαίυα 
οὔ τῆς ατϑοῖα δηὰ Βουπδῃδ. 

ΝΟΙ,. 1- “: 
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{6 βίεταγά ἴγοια ἢ 5 οςβ, δηἃ 18 αυϊ6 δρρίεϑνῖα 
[0 οὔγ γεπιονϑὶ ουΐ οἵ [Π185 που]. 16 ρῆγϑβο ἢ6 ἢ838 
δἀορίοα ρᾶγίδκθϑ οἵ τῃ6 ὀφιεέυοφιο. (ὐδβαιθοῃ, ΤηΟΓΟ 
ΡΓΟΡΟΥΙΥ, γοηάογβ, “ συαυμὴ ἀοίμυποις Αιεβοιλ8." Ηου- 
ἜΝΘ (δὶ ΠΊΔΥ Ὁ6, εν ψῖ }} ἀρρεονο οὗ Ὦγ. ἀδρθο}}} 8 
νογείΊοη. (δὴ (8 βυδ]θος τοί 8 οἰΐ68 ἔγοιη Μδζ- 
τἰΔἱ, ““ΠΔΡ6, σοΏρογα, δυΐογ, ροβδβίαδ : γο ̓ Ἰδαιιδπάδι 
οδι." Ηὸὁ τγϑπαάβϑ, “οὐ ἀσβι τη ηὶ, 800. τοῦ μεα- 
μώνα. Δῃηὰ 8εο Κυρκε δῃὰ οἵϊογβ Ὄχρίδιῃ, ““π θη 
ΟἿΣ γί θ8 ἴογβδκα γου," ὈΥ ἃ οἴδηρα οοιμοη μοίὶ 

1ὴ ρᾶβϑῖνα δῃά πριιΐεγ νϑγσῦϑ. Βυῖ {Π18 ἀο68 ποῖ (88 
ἴαν 8ἃ5 1 σδῃ γϑυθῦ6Γ) (δἰτ6 θ͵866 ἰῃ ἐκλείσειν : Ὡδὲ- 
[Π6Ὲ 18 {118 80 δι] }6 ἰο ἴπΠ6 οοπίοχί ;; (που Π 
ΤΏΔΥ, ἴῃ ἃ ΡΟΡυΪᾺΓ 56η56, σοί ἴο πχυσῇ (ἢ6 58π|6 
(δῆς. Βυΐί (ῃ6 ἢγϑι ᾿πίογργοίδίίοη ἰ5 ἀοιεΐοββ ὑπὸ 
ἴΓ}9 ΟΠ6, 8η4 Ιηἀδδά ἰΐ 158 βιιρρογίοα Ὀγ [Π6 διιίῃοσὶ 
οὗ ἰῃς δηοϊθηΐ αἀσροκ (οιμηπιοηΐδίοσβ, δηἀ δ]εηοβὲ 
ΤΟ ΘΓ ΟἾΘ6Β. 

9. δέξωνται ὑμᾶς ἐ. τ. ἀ σξ. Οπ {Π6 ᾿ηϊογρτχοίδου 
οὐ {8686 ψογαὰβ (6 τὸ Ὧ88 θ66ῃ 0 [{{16 ἀϊδουπβίοη. [1 
88 θθθὴ δπαυϊγθα τοῆο ἃγε τρϑϑης ὃγ ἐῤοῳ 9 δοίϑθ 
88, “1ἢ6 ΑἩρδ]8 ϑρροϊπίβά ἴο γϑοθῖνθ (6 ρίουβ ἀ68- 
Ρατίβα 53ρ᾽γ.8. (866 Μαιῃη. 44, 81.), Τἢ!8 ορϊηίοπ 
ἴοο 8 δάορί6α ὈΥ (Π6 δηςϊεπί (ὐοπεηθηίδίοζθ, 88 αἰθὸ 
ΒΥ Ριβοδίογ, ϑιγισεὶ, ΒΙδεκνδ, (1489, αδοτγρίιβ,. 

διάὰϊ, δύοοκ, ἡ) οΙ ἢ, ὅτε. δηά {πν τσῆς παν οἰ θά 
Τα 12, 20. τὴν Ψυχὴν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σευ. 
Οἰδοῖβ (45 τοί, Μ6αο, 6 Πῖθὰ, Μαίαομβϑιὶ, ἴ,. 
Βγυρ. 8πα ϑομοείίσευ,) {πη ἐπαξ Ὀγ δέδονται {ἱἸ6 τα 
18 8η 8]}βίοη ἴο {{ΠΠ6 ΨΦονιϑῆ Ορίπίοη, 88 γοοοσάρα ἴῃ 
(ἢ6 ΒΔΌΙὨϊς4] Ἡγίθσθ, ὨδπΊοΙΥ, “ Ὠιν!ῖ68 δυχὶ Δ ῃ- 
ἴπΓ ῬδΌρογίθιιβ ἢ ἢοΟ τ πο αἰν "118 5018, ρδΌΡρΘΓαΒ 
γογο αἰνμριι8, ἴῃ τηυπάο ἤιΐιγο, σογροείθ8 οἵ δη}- 
ΤΩΔΌ.18 δ0}8: δηὰ Μδεάβδ οἰ68 ἃ ρᾶββαρα οἵ Ζογοζωθ: 
“ΝΟοἕ τηΘΙΠ]ηϊ π|6 ἰαρθγα πιαἰὰ πιοτία τηοσγίιμιπὶ αυΐ 
Βθοῃίονῦ ορογὰ οἰαγιϑι!5 οχογουϊ; δαθοῖ δηΐπη τ ]- 
(08 πο ΓΟ΄880Γ68, οἵ ᾿ΠΡΟΒΒΙΡ1Ϊ6 δὲ πιυ]οσζυμῃ ργαοος 
ῃοη δχϑιαϊγὶ.᾿ Βυΐ οὔθ σδὴ ὈΥ ΠΟ πΊ68}8 ΒΌρΡρΟϑ6 
(πδὲ ουν δανίοαν νου σουηίθηδηςα 80 Βυρογϑε θεὶς 
δῆ ορίηίοη. 1)γ. Ηδιμηοηα, ἤονθνεγ, Ὀγουρῇί ἔον- 



τ. 
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Μαρὰ δΔροεθοῦ πγοάο οὗ Ἰηξοεγρτοίφείοη, ἩΒίοἢ ἢ88 Ὠδε 
δορίεα Ὦγ δἰιηοβδὲ 4}} γοεθεϑῖ (68, (ἃ Βοϑοημι.) 
Ὠδιηρίγ, ἰο ἴδε δέξωνται ἃ8 δὴ ̓ηρεγδοκαί, (μα ἰὴ 18, 
20.) “ἰῃαΐ γοῦ πιᾶὺ ὃ6 τοοοὶνεά." Βυΐ 1 ἄρτες 
νῖῇ Κυΐποοὶ ἐμὲ {πΠ|5 185 οί. ὨΘΕΘΒ88170. Ὑπὸ Νοχά 
8 Ὁ6 τοίογγο ἴο Φίλους ργϑοθαϊηρ, ἃηα 1 ἀββοηΐ 
ἴο (η6 84:26 (Οοιηιηδηίδίοτ, 0 τϑηίίογϑ ποιήσατε 
ἑαυτοῖς φίλους, ““θδυπὶ νοῦἹ8 διπσυ γοαάϊίς, οὶ 
ἰανογοῖλ νοῦἱϑ σοπιραγαίθ :᾿" ψῇ]ςἢ 1 ψοι]α (3 6χ- 
ΡΓΘ88 ἴῃ Ἐπρ]βῃ: ήαϊε Κγϊοηαβ εὐἱέλ Οοὐ ἦν. ἐδιε 

 τσηξ αἰδένιδιδίοη οΚἹ ἐδ νἱεΐδθβ οηἐγιιϑέθα ἐο ΨΟΩΥ 
δέειναγἐἰδλῖν.. 5. 185 Ἰηἀθ6α ἃ τγϑιῃδγκαῦ]6 ΙΔ] ΟΙΏ, 
Ρογθαρβ οοηῆηοά (ο {6 Ηε]]δηϊδίίς βίγὶβ ; (πουρἢ 
ΨΜὺ ἤδνθ οὔθ πϑαγίῳ ράᾶγϑ οὶ ἰο 1ζ ἰῇ ΟἿΣ ον 8}: 
δυλρβα, ὨλιΟἾγ, ἔο δὲ ἐργὶοηάς τυδέἠ, ἐο πιαΐε Κ[7ἰονα5 
εἰς ἀπ οὁπ6. ΕὟΓ Ρτοροεὶν (οὔϑογνοβ Κυϊηοο]λ ἴτ 
δου ϊά ἧανθ Ὀδθῃ φίλον, ψ ῇ ἢ σπουϊὰ ἢᾶνς ἰἀκθη 
δῇϊογ 1 δέξηται. 1 1018 Ρ6 ποῖ δαιῃηοα, 1 ψου]ά 
τεοοπμῃθηά {Π6 ἢγες ΙἸηἰογργοίδίίοη. ΒῪ [6 ““Ἔνϑῦ- 
Ἰλϑιϊηρ; Πα! Δ 110Π8᾽ 8.6 πιοδηΐ Ηδεανθῇ, δνογ βίην 
[δ]οῖῖν, ὨδοιΓδίοηθ Ὡοΐ ἰθιρουασΥ, 88 ψοῖθ (ἢοβ8 
Ἰηΐο ψἰοἢ 1η6 ἀσθίογβ γοοοϊνϑα (ἢ δίς ναγά. Μδκ- 
Ἰαπά ΡΓΟ ΈΒ868 (δὶ ἢ6 ἀοφ8 Ὡοΐ υπαάοτιϑίαη (ἢ6 6χ- 
Ργϑβϑῖου αἰωνία! σκήναι, ᾿ ]Οἢ ἢ6. (ΠΏ ΚΒ ἃ ορπέγαάῖο- 
ἐΐοη ἴῃ ἰϑσηβ. ““" ΕῸΓ σκήναι (Βα γ8 Ὦ6) ἀδηοῖβ. ΟἿΪΥ 
ἐξ: ΡΟΥαΥ̓Ψ σΟὨνΘὨ!ΘΏς68.᾽ Ηδ Ψνουῦ]ὰ ἰπογοίοι γοδά 
οἰκίαι. Βυΐ σκηνὴ τηολῃ5 σὴν ὨΔΌΪ ΔιΙοη ογ ἀν δ] την, 
ποῖ ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ τοη ; ΠῚ Θνϑθῇ ἃ ρϑίδοθ, ἃ5 ἴῃ Δοίϑ 
16,16. ἀνοικοδομήσω τὴν σκήνην Δαβὶδ. [Ιῃ {{Π|8 5686 
{86 ψοτὰ βοιαθιϊπηθϑ οσουγβ ἰη ἴΠ6 (4866 8] νυγι ἴθ ; 
δΔη οι  θηβηον γοίοσϑ το ΡοΪγ). 12), 9, 4. 81, 92, 9, 
Ιι 86ρηη8 ἀοεῖνοά το (6 Ηεοὗτ. Ἰ5, νυ ἢ] Οἢ. δι ΙΘΒ 
ΘΏΘΓΔΙΙΥ ἐο ἀιυοίέ. ὯὮτ. ΟΥ̓ΘὮ ΥΘΕΥ͂ ΡΓΟΡΘΙΥΪΥ οἷς 5 ῷ 
ἄγ. 2, 11. ἀαΐγο δἷβ. Δ δοσῆδουα δβοίθγσηδ, Ὑ ὮΙ σἢ [ἢ 

{(ῃΠὴ6 Οτοοκ τηδὲ ᾶνθ Ὀδθθὴ δώσω αὐτοῖς αἰωνίους 
σκηνάς. Ηρδ {{ΠηΚ8 11 ννᾶ8 ἃ ΘΟΙΏΙΏΟΏ ΡἤΓΑ8Θ δου 
(6 εἰ Θηϊςὶς φονθ. Μυρίδο οἰΐίε8 ) οάον. δίς. 
88. ψῃοσα ἴπ6 δῃησιθηί Ἐρφυριδηβ ἃγο δ1ἃ ἴο ἢᾶνα 
ςαἰρᾷ ἰδ 86θαἰβ οἵ ἴα ἀσδά αἰδίους οἰκοὺς : τὰς μὲν 
τῶν ϑώντων οἰκήσεις καταλύσεις ὀνομάϑουσιν, ες ὀλίγον 

᾿ 4Ὲ ἃ 
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ἐν ταύταις οἰκούντων ἡμῶν, τοὺς δὲ τών τετελευτηκότοον 

τάφους ἀϊδίους οἴκους προσαγορεύουσιν, εἷς ἐν ἄδου διατε- 

λούντων τὸν ἄπειρον αἰῶνα. 80 108. Αηξ. 8, 4, ἃ. (εἰϊεὰ 

Ὀγ εἴβ.) σὺ γὰρ, εἶπεν, οἶκον μὲν αἰώνιον ἔχεις, δέσποτα. 

Τηβοτῖρι. ἴῃ Οταίεγ. “ Ποιηιπι εἴθγηιπι νίνυ8 510] 

ρΡοβυῖ!.᾽ Οἷς. ἀς Ν. Ὁ. 8,10. “ Νοη νἱἦθο, 4ιιοὸ 

Ρϑεῖο {||6, ουἱ ἰῃ τηοηῖε Οδίθο ἰη]αίδ Ἰαπιραάθβ ἔμο- 
τἱηΐ, υἱ αἱξ Αοοίμβ, ἰπ ἀοπηαπι εοἰογηδπὶ ρϑίγβ ΟΣ 110 

δγάογε ρογνθηεγίι. "ἡ Βοβθπηι. τγοΐδγα ἴο νϑιϊουβ ὃχ- 
νἰδηδιίοηβ οὗ ΝΙιΖβοῖ δηα οὔμθγβ, ἣν ἢ οὗ ἀγα τονε α 

Δη4 βιπιπιοά υρ ὃΥ Ησϊδο, ἴῃ ἃ ᾿᾿ββογίδιοη οἡ 1818 
Ραβϑβᾶρε, Ψη0 ἢ πη86 1 {Ππ8 γα πϑδίθ8: ““ΕρῸ νέγοὸ 

νοθ 8 Ὦος σοηβίϊυπ ἀο: (οιηραγαία νοῦίβ, Ἰησογίδγυ 
αἰντἀγιπ ΟρΘ, διη]ςο8, υἴ, απ ἀοίδοογ 8, ΟΡΙθυ8 

οπηηΐδυβ, 1}}} νοϑίγαπι ἰῃ δἰθιηὰἃ ἀοιη ο ἃ ΓΟσΘΡ. ΘΒ ΘΙΩ 

δά)υνοπι." ΗἜ αἶβο τοίδιβ ἴο ἃ (οπιπιθηίδίο 1π 

Ηδηκο᾽Β Ῥγοιηρίυδείυ, πὰ οὔβογναβ ὑπαὶ ἢ ΟΠ6 
ἡδ6ἀ βέιπ106 δὲ τἢ18 ρᾶγαθ]θ, ΠΟ σοηβί6Γ8 118 ΒΟΟΡΘ 
δηὰ ἰηίθηΐ, ψ ΠΟ 18 (Π18: τπδι (Π6 νοΐϑγι68 οὗ τοὶ !- 

σίοη οὐρῇ ἴο ἐπι ἰαΐθ [6 ργουϊάοπέ οοπάμοέ οἵ {8Β6. 
δίοναγ, 1 διαί πίηρ ἔγθηἀ8. ψῆο ϑῃου ά, Δἴ ο. ἢ18 

τοιονδὶ ἔγοιῃ οἢἕοα, Βυρροτί ᾿ἰπὶ ἔογ {π6 γαπιδί πα ἐγ 
οὗ 8 ἄαγβ; Ὀαὲ ποΐ ργονίἀβ ἔογ ἰδ ψαΐαγθ ἴῃ [Π6 
παπποῦ ἐλαΐ ἠδ (οπα οὗ ἢε 8οῃ8 οὗ {ῃ18 νυ οι] α) ἀϊά ; 
μυΐ ταῖῃογ, 88 θθβοοπηθβ οὐἑίάγοη ο ἰἰσ ἠέ ἀπὰ τοὶ σίοη, 
Ψ ΠΟ Ιοοκ ἔογναγά δηὰ ργονίἀθ, ποῖ 830 της ἔογ 
{Ππ6ὶγ (δπηρογαὶ δα ρϑγίβῃαὉ]6, δΑ8. ἔοσ {ποὶγ αἴθγηδὶ 
[]Ποἱγ. ΤΠ πᾶν ἃ ἰθβϑοη 6 ᾿δατπεα δνθὴ ἔγοπὶ 
Ρδά πιρῃ. 

10. ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ, καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστὶ. 
ΤὨΙΒ βθειηβ ἴο 6 ἃ Ῥγονθγθ δὶ βαυίηρ, (866 δομοεαῖί, 
Αἄδρ. Ν. Τ. Ρ. 81.) 416 [πΠογεΐογα 185 ἰο Ὀδ ΟἿΪγὺ ιτἢ- 
ἀδογβίοοα οὗ νῇῃδῖ ρφεπογαίίψ, τποιρὶι ποί αἐιυαψ5, ὨΔρ- 
Ἡ ὙΠ βϑηῃ[πηθηΐ ἢ88 θδ6θη {ΠΠπϑἰγαίοά ἔγοπι (6 
ΔΌὈΙΠΙ 4] ψ στρ ὉγΥ ΒΠοηΐογά δπὰ δομοείίβεη. 

᾿Ἐλαχίστῳ ἀδῃοίεβ ἃ ἰπίηρ οὗ 8π|4}} τχοπηθηΐ, δηά 
{Π6 ἢ πολλῴ τηυϑί, Κα {πΠ6 Ηφῦγ. Δ, "6 τἌΚοϑη ἴῃ ἐπ 
86η86 οὗ ργωϑβέαηδ, Μ᾽ Ὠ]ΟἾ 18 ἔοιιπά 4180 πη {ῃ6 (488]- 
(ο] ψυγῖουβ. 866 Βυάεὶ (οπηποηΐ. απὰ δίθρῃ. Τἢα8. 
Οοηϑυῖ Κυΐποοὶ οἡ Μείῃ. ὅ, 12. Τῆυβ ΕᾺΓΠγπυ5 
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ΟΧρ δἱηβ: Ὁ πιστὸς ἐν ὀλίγῳ, καὶ πολλοῦ ἄξιος ἐστὶν. 
ὁ δὲ ἐν ὀλίγῳ ἄδικος, καὶ πολλοῦ ἀνάξιος ἐστὶ, Τὸ [ἢ6 
βϑθγνδηΐ (οὔϑεγνεβϑ Βόβθηῃ.) ψῇο (1 ΠΕ} αἰίθπ 8 
ἴο σπιαΐΐ τηαϊζογβ σοπηη 6 ο ἢ18 {συιδί, Ψ 1] 6 σοη- 
πάρα τοῦσῇ φῆογο ἐπιρογίαπέ ὁπθ5. Μαβίοιβ οἴδη 
ΕΥ̓ {Π6 Πα ΘΙ ΠΥ οὗἉἨ {Π6}Ὁ Βογνδπίβ ἢ πηπηρογίδηξ πιδῦ- 
(6ΓΆ, δηἀ τῇδ ησ 6 ἔογηι ἃ σοη)]θοΐυγα οὗ ρτγϑδίθν. οἤβϑ. 
ὸ ῬΠΠο, Ρ. 844. (εἰἰεὰ ὃγ Ὑ εἰβίβιη.) μηδὲ τὴν ἐν 
ὀλίγοις πίστιν φύλαττε, θήρας τῆς ἐν πλείονι πίστεως" 
δέλεαρ δὴ μηδεὶς ὁλιγοχρημάτου παρακαταθήκης ἀπόδοσιν 
ἐπ᾿ ἄργᾳ μείϑονος προσφερέτω. ὅ80 4180 δοποιηποίῃ, Κ. 
9. “θυ Πιιηαθϑίῃ Γ65 τηᾶρηδ59 ἰΔΓρΊτΓ ΠΟΙ ἴΌι118, 
ὨΪ81 608 ὈΓΙῚΒ ΘΓ ΤῸΒ ᾶγνδϑθ δχρίογδνοσι; ροβίθα 
ΨΘΙῸ γοῦυϑ ΠηΔΡΏ9 608 δἀπηονοῖ., Εςοο ἀμ08 ἢδδ6- 
ΤῊ3 ὙΙΓΟΒ ΠΠΔΡΉΟΒ 1 ΠΟΟ πη η4ο, 4108 Ρ6Γ ΓΟ] ρᾶΓ- 
γᾺΠῚ ὉΓΙ5 ΘΧΡΙογανι, ροβίαυδπι) δυΐαπὶ 608 Π6]68 
᾿πνθη, Γθυ5 απ οα86 Τ]ΔΡΏῊ18 Δατηονί.᾽" 

1{. Νον ἐοϊϊονβ 1Π6 αρρίἰϊοαΐίοη οἵ (6 δάδρο : 
ΦἸ γε ἀο ποῖ δνίπος κάθ ν ἴῃ (ἢ6 Δαπη]η] 5 Γδί]οὴ 
Οὗ ρον δλαδίο ιυραϊέ, αοἀ “111 ποί σοιηπξ ἴο γουι 
4ρίγιέμαΐ ἐγιιδέδ, ἨΟΥ σΟΠΐΓ σὰς δηά δἴθγηδὶ Ὀ6Πη6- 
ἢ ς᾽" Τίς ἀφηποίεβ αοά. ὙΤὴθ ψογὰ ἀληθινὸν (5 γ8 
νεἴ8.) οἰ θραπογν ἀθηοίοβ ΨΠηδὶ 18. Πα ΌΓΔΙΥ, ΓΛ ΓΙ ἢ8]- 
σΑ}]ν, ἀπα τθα γ, ἐπὶ πὨΙΟἢ 10 15 8814 ἴο ὃε; δηά 18 
Ορροβεοά ο ψῇηδί 18 βοιου8, δηα γαίῃ Βρθοὶοι 8 
ἰῃδη γϑα]. Ηδ {ΠἸ6ῃ 5830] οἴ 8 πυπηγοῦβ ΘΧΑΠΊΡ[68, 
ἵπ ΨΒΊΘΠ (6 βρη βοαίοη τϑαΐ 15 σρροβοά ἴο ψῇδί 15 
ἡμεϊέαἐΐνυο. ΒΟ ΚΟΥ οἰἴε8 Πεπηορ 8: Ἡ τῶν ὄντως 
ὄντων κτῆσις διὰ ῥᾳστώνης οὐ περιγίνεται. 1 ἀ4ά, 1Δ- 
δὴ. Ονδί. 814. Β. οὐκ ἄγαθος τῶν ας ἀληθῶς κτημάτων 
φύλαξ. Απάᾶ δοβοείίρεοη αυοία5 Ζ4|Κι διπιθοηὶ, 
51, 1. ψΉΘΓΘ {Π6ΓΘ 18 ἃ 51Π|118. ΒίΟΣΥ οὗ ἃ σογίδϊη 
Κίηρ ψῆο Δρροϊηἰοά ἵνο ἐπιτρόπους, Οη6 ἴο ΒΌΡΘΓη- 
τόπα {Π6 οᾶγα οἵ ἢ18 ροϊὶά δηά βιΐνοσ, (8 οἵμδσ οὗ ἢ 18 
βίαν. Τῇθ ἰδέζοῦ ᾿ηουγγοά {π6 8υϑρίοίοη οὗ 4ἰ5- 
Ποποδῖν, δῃηἃ 8016 τἰπ|6 ΔΙ τνᾶβϑ ΔΏΡΤΥ, Ὀ6Οδιι86. ἢ6 
δὰ ἢοῦ Ὀδθη βεῖ ονϑῦ ἴῆε σοϊἃ δηὰ ἰϊνεύ. ὍΤῆογο- 
ἔοτϑ τηθη 8814, “" ΕῸΟΪ, 1 1 [6 σᾶγα οἵ ϑδέγαιυ ΚὮΥ 
ΠΟΠΕΒΙΥ 8 Ο8]16ἀ ἴῃ απδϑέίοη, ἢονν σου άϑι ἰποὰ 
ἐχρθοῖ ἴο θ6 {τιιίοα ψ ἢ σοί αηὰ οἐΐυεν Ῥ᾽" 
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12, καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ --- δασει; δ εἰδέϑίη το- 
ἸΏ8ΓΚ8, τ[πῃδὲ Ὁ. ργόργία ἂτα τηϑδηῦ δοπα αἴξγηα, ἀῃὰ 
ὈΥ {πὸ αἐΐοπα ἴῃ 586 οὗὨ (15 16 οηἷγ. ὍΤῇθ Ἰβίζαγ δγθ 
80 (4}16ἃ Βεαοδιϑ6 ἴΠπῸν ἀγα ποί, βί  ν Βροδκίῃρν θεω" 
οἵοη, Ὀμΐ σουληλἰθἃ ἐο οὗν ἐγ, Ὀοίῃς; ἰοτοϊρῃ ἴοὸ 
τΠ6 ἔσῃ παΐυτε δά ἀεβιπαιίοη οὐ οὐγ Ῥαϊηρ, δά 
ποῖ ἀοροηάϊηρ' οἡ οὔν ονῃ 1}, δπα οδῃ ὈΥ ΠΟ σ6δῃ8 
06 Το] ἃ οὖ οἾ, 89 θοΐηρ ἀποογίδῃ, ὑΓαπφογΥ, 
δηά Βεεϊβηβῃϊθ ἴπ ἰἰἶς νίονν, 0} οἰΐοβ. Ηον. Κρ. 
ῷ, 4, 170. “Τϑβιμᾳυδαιὶ 8}: ργοργιρη, Ῥυροῖο ᾳυοά 
τ ὉΠ 8 ἤοίϑο Ὡὰηςσ ργεςορ, Βης φγθίϊο, πῶς νἱ, υῆς 
ϑοῦῖς βιιργεπηὴ Ῥεοσγιηυίδί ἀοιμΐηοβ, εἰ σϑήδε [ἢ δἰξεγα 
υγ8." ΑἸῃοῦς [Π6 παηιθέοιιβ ρΑβΒ88ρῈ 8 ἤδγθ σοδΣ- 
ραῖοά ὃν Υ εἰβίείη, (ἢ ἔο ον! ηρ᾽ Δγ6 [86 πιοδβῖ ἃρρο- 
εἰία,. Ῥηῃάγιβ 1, 4. “Αἰμες θεῖο ργορτγία, αὶ 
αἰϊοπὰ δάἀροίι." Ονὶά. Μεῖ. 18, 140, “Εὲ ροῆυβ οὲ 
Ῥτοᾶνοβϑ, οἵ α1ὃ6 πο ἴδοι ᾿ρ8ὲ, νἱχ δα Ὠοβίσγθ 
Ρυΐο." Ρυδ. ὅγγ. “Νἠ ργορείαπι ἀυσϑδ, μοά διριξειὶ 
οἴοϑι.᾽᾽ δας Ρι[ΐϊο 9, 77, 88ι Επτῖρ. ῬσΣΠΙ58. ὅδ8. 
οἵ. βαγίη. 4, 11, 194. Ἰς πὶ. Βοιῃ. 4, ὅ. τὰ κοσμικὰ 

ταῦτα εἷς ἀλλότριοι ἡγεῖσθαι, καὶ μὴ ἐπιθυμεῖν αὐτῶν; 
Με. Βυϊκίον οοιραγοβ Γποβη, “Γ᾿. 1. Ρ. 818. σε 

᾿ οἰκείων τινων στερισκομένοι, καὶ οὐκ ἅ δ ὀλίγον ἐχρή)- 
σαντο ἀποδίδοντες. Βγ ἡμέτερον (ϑᾶγ8 ΒΟβῥηΙΏ.) 8ΓΘ 
τηθϑηΐ (ἢο86 οἴογμδὶ Ὁ] οβϑίη δ Ψ ἢ ἢ ΜΙ 6 (ἢ6 ἔσγυϊξ 
ἀπά τονδεά οὗ ἃ ᾿ἶ6 ννο]] βρβηῆς ἤδθγα οἡ ὀδγίὶ, δηὰά 
{πουοίονο τῆ β6ηβ6 οὗ [686 ἴνο νϑῦβεβ (νυ ϑιὸἢ ἀσῷ 
οχρ!] ἰοάξίνα οὗὨ [Π6 ργϑοθάϊηρ, δηα 8.6 Ἷἰοϑαὶν οοῦ- 
ποοίοά ψἢ [ἢ 61} 15 1}158: “1 γοῦ ἢᾶνα θθθὴ ὡἢ- 
(Δ {ΠΕ} ἴῃ δα π!ηϊδίθγιησ [Π6 ᾽αβδίηρμβ οὐ ἐπὶ Ἰὲθ, 
ον οϑῃ ρσγοδίοσ δηᾶ ποῖα δχοοι]θηὶ οἕδϑ θὲ δὰ.- 
ἰΓυϑιοεα ἴὸ γου. 2 1τ5. ὥψνοη δῃηά Π)οάάγιἄρε σοπν- 
τηθηά {Π|6 ΓΟ] ον ηρ νογβίοῃ : “ 1 γα ἴανθ οιηρθζΖαίθα 
Μ δὶ ΔηΟΙΠΟΓ σαν6 γοι 1 {Γιι8ῖ, ΠΟῪ Δ Πα ρίνθ 
γοῖι ἃ δβίδία ἴη ρογρϑίυϊί ἢ" ὙΠῸ ἔοίμπηοσ οὔβογνος 
{π41 {Π6ΓΘ 18 8. 51:π|1}}Γ βθης πῆς ἰῃ 186 ΑὨΐδΟΪ]. ας. 
θυΐ ἰηνετίοα : Γγνω δ᾽ ὡς οὐκ ἐστὶ κακῶς κεκρῃμένον 
ἄνδρα τοῖς ἰδίοις, εἶναι πιστὸν ἐν ἀλλοτρίοις. 

18. ὅθε τῃ6 ῃοΐα οἡ Μᾳείῃ. 6, Φ4.᾿ 
14. ἐξεμυκτήριδον αὐτὸν. (Διρθ6}} το θγβ γα ϊομέρα 
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μέμι; “ῃϊοῦ, Βονονογ, 15 τοί 80 ΠΟ! 6 η 1. εἰ σηϊοδηὶ 
ΟΥΓ αἀϊρηϊῇοα ἘΞ 1 ῥγϑίδσ οἱἹἍἋὺ νοιβίοῃ, ἀδρϊάοα ᾿ΐπι. 
Τῆνε νογὰ 1ΠΠΘΓΆ ΠΥ πηοᾶῃ8, δποογοά αὐ ἀΐπ, δδυῦεά αἱ 
ἀΐπι. 80 (6 Ηεῦτ. Ἀν, (ἔοπι ψ Ώθησα σοΐηθ8 οἷιγ 
ἰαιρσὴ, δὐὰ (6 τὰκ χλευ-άϑω,) ν᾿ Βὶοἢ (ἢ6. δδρί. 
ἔρεα θη} τοηάϑγ μυκτηρίφειν Δηα ἐκμυκτηρίξϑειν, ἩΒΙΘΒ 
ΤΆΓΕΙΥ ΟΟΟΘΌΓ ἴῃ {Π6 (ἸΔ5810 41 ψσιίοΓβ. Θ ἐκ 185 ἴη- 
ἰἀηβῖνθ, δῃὰ (ὑδιρογαγιι δ σολβγκϑ, ἰῃαὶ ἤσγο {τἢ6 
ιοαίθϑί ἀδγβίοῃ 18 ἀθῃοίθα, ΠαΠΊΟΙΥ, ὈΥ ΓΑΙ βίην, ΟΥἹὨ 
ΟΡ ὑρ, ἰῃ6 Ὧοδθ. δὸ {Π6 [,401ὴ ΨΓΤΠΘΙΒ δΑΥ, 
“« Αάμποο 880 βυβραηήσγο ;᾿ 88 Ηογδϑςο, 1 ϑδγῃ. 6, 
ὅ. δῃὰ 2 δόγη. 8,6, 4. Ἐοβθῆπι. σοΙηραγοβ ([ἢ6 (οχ- 
τΔη 616 η886 »μηιρύδη Ὑ. [Ι{ τηυϑί 6 τοιηειθογοά 
ἴοο ἰῃδι ἔτοιῃ μύκτηρ σομη68 μύϑω, πῖμδδο, ἔο δηῇῇ, μὰ 
παῖ (Π6 ἄρον ρῇγαδϑεβ ὕδΆΣ ἃ βἰγοῃρ 51:12} ΔΓ ἴο 
ϑΟΙΏ6Θ ἴῃ ΟΟΣΓ ΟὟ ἰδηρθδρα, Β00ἢ 88 ἔο ἔἐμτη ἢ ἐῪδ 
πόδε αἕ, ἰο 51} αὖ; 88 10 Μαϊδοῆ. 1,18. ““Ὑ6 ανβ 
δηεά αἱ ἴῖ, βαι(ἢ ἰῃ6 Ιοτὰ οὗ ᾿ιοβ[5.᾽ δὸ μυκτηρίβειν 
18 ϑοῃηοίϊ 68 υδοα ὃν {6 Αἰπς ψείθσβ. Τδυβ Ρο]- 
Ιυχ 92, 78. (οἰϊοεα Ὀγ Υεῖ8.) οὔβογνοβ (δὲ ΓἉ,γβῖδβ υ.868 
μυκτηρίϑειν ἴογ μυϑβάττεσθαι. Τὸ ἰυγη ἔγοὰ {πΠ6 σοπ- 
βἰἀογωοη οὗ ψογάβ ἴο {Π1η9σ5, 6 τῇδ Οὔδογνο, τ] ἢ 
Ε Ὠγπυ5, ἐφαύλιϑον αὐτὸν, οἱ φαῦλοι καὶ κατἄπτυστοι. 
6 ορίηΐθηβ οὗ (6 Εδίθθγβ οὐ {18 βυ )]θοὶ ἃγα 46- 
(Αἱ]6ἃ 1} ϑιιῖς. Τη68.1, 676. [1 τὲ Αἰ80 τοίου (6 
ΟΔΟΡ ἰο δ οχοοϊθης Ὠοΐθ οὗ ατοῦμιϑ οὐ 1}}}8 
Ῥᾶβϑδβῖθ. 
. 15. ὑμεῖς ἔστε οἱ δικαιοῦντες ἑ. ἐ. τ, ἀ. 1. 6. ὮΥ ἃ ΡῥΓ6- 
ἰθηάἀδα νἱτίιθ 8η6 5δησί Υ, τᾶ Κα γοιγβοῖνοδ 566) 
7.81 Ὀεΐοτο θη. Τῇ νοτγὰ ΡΣ, ἴῃ Καὶ, βίρῃιῆρβ ἴο 
δε Ἰυ8ῖ, δῃὰ ἴῃ [86 σου) ρδίομβ Ρίοὶ. ἀπ ΗἸβρεΕΙὶ, ἰο 
Ρ6 ἀαοσοομπέοα Ἰυδῖ : ἴο ψὨΙΟἢ δικαιοῦν ΔΏΒΥΘΓΙΒ ἢ [ἢ 6 
ϑορί. 80 Κυϊηοθὶ, δῃὰ δίουσ ἢ ἢ18 Ορυδο. Τ' 1,239. 

πὶ ϑθοδαν ἄρα ὙΘΥΥ ῥτορθιγ οὔβοσνοβ, ἔμαὶ {ΠΟ γα ἃ γταν!γ 
βοὰ ἀϊρηΐν 18 οὖν 1 ογ 5 ἀϊροουγδα, Ἡ ΒΊΟΝ, ᾿Ὡβοϊθηΐ δὲ (ΠΕ Τ6Γα, 
πουϊὰ οὶ ὈῬετταῖζ [Πποπὶ ἴο 'αηκα ομδ) δῃὰ (πδὲ ὈΥ δοῦλα βοογηῖῃ! 
αἷτ [Π6Υ Βἱηιοὰ ἰο δδοῖ οἴμοῦ [Ποἷγ πνυΐαδὶ σοηίθπιρί. 

1 [15 οὐὐΐουθ τλδὲ τη6 σστιτεβροηάϊην Ἡεῦγενν ἴσσττι ἀθροῖεδ, 
ποῖ οοπέενηνέ ΟΥ ἀογθίοι, Ὀ01 ἀπρ6} δια γαρθ. 
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Οεδεγβ, ποσονογ, (45 δ ῃ ]θυβηοῦ ἴῃ ἢἷ8. 1[.5Χ.} 6Χ- 
Ρἰαίη, ““ὙΥοι τπϑΡΌ ΠΥ γουγβεῖνοθ, δηὰ ρῥγιὰθ γουτγ- 
86 ἶνοβ (Ὁ γοὺυγ βδηςιγ. δ0 [μικΚε 10, 20. ὁ δὲ θέλωσ 
δικαιοῦν ἑαυτὸν. διγΔΟὺ 7, 4, 10, 89. 18, 1. 88 ε}56- 
ψ ἤογο. Βυΐ Κιιϊποοὶ τρίμ!γ (ΚΒ {παι τς ἰογπιος 
ἐπιογρτοίδι!ου ἰ8 ΠΟΘ ἀρτθθδθ]6 ἴο (Π6 τογάβ (οἰ ὸν- 
ἱηξ. ἜΠ:5 )υϑιἘσαίίοη (588ν8 ΒΟΞΘΏΠπι.) 88 εἴεςοςεά 
ὈΥ {Π6 ΡοΟΙΏΡ απά ραᾶγδάθ οὗ Ἴςογοιηοηΐθβ, ψ ἢ δ- 
{τεςοϊοά τῆς δάἀηνταιίίοη οἵ ἐπα Ἰσῃογδῆΐς τὰ πε: 
4. ἃ. “Βυὲὶ Οοά, νῇῆο 15 ἃ καρδιογνώστης, Κποποίῃ 
4}1 ποαγίβ, Κπονοῖῃ ἢονν {π||6 γα βϑδησιν (ΠΟΣΘ 15 
ἴῃ {ππ6π|." Εογ τῆϑην (Ὠηρ8 ἅγ ποῦ ψῃιςὶ, τἰπουσἢ 
ΒΙΏΙΥ δϑϊθθηγθα δηιοΠρ᾽ ΠΊ6η, ΔΓ6 614 ἴῃ Δροπι!δ- 
(ἴοη 16 {Π6 β!χῃί οἵ (οά, νῆο (48 οάάετιαμε τθ- 
ΠΓΚ8) οὔβοσνοβ [ἢ6 να ῬΌΓρΟΘΟΘ ἔτοαχγ ΨὨιΟΝ 1 
οἴϊδη ργοςεθιβ, δηὰ σδηποῖ 6 ἱπηροδβὰ ὕροὴ ὈῪ δὴν 
σἰτεϊογιηρ τ ΒΓ ρΓΘβθηςϑί! ἢ ΟΥ αἸ8ρ11186. ; 

Βδέλυγμα .ἰ8 ον βδελυκτὸν, αὐδίγαοέ ἴοτ οοπεγείέε ; 
οὐ ν ]οἢ ἤσυγο οἱ γοίδυϑ υβ ἴο (1485, Κοσϑβί. ΡὨ}]. 
ϑδογ.  δοβηθγ ἢ 5 ΗΘ] ΘΟ οχία, δὰ (δίδκοσ ἴῃ 
5 Αἀν. (ἢ. 18. (Ἰηηο. 1... 2,4. Τ6 ὥσυτα 18 σοτ- 
πιο ἰη ἴ86 ατοοῖκ (Ἰδϑ8ῖο αὶ ψ γιοῦ, (θα Μαίῖ. Ο:. 
τ.) δὰ ἰ5 ποΐ υπΐγεφιθηξ ἴὴ {π6 [Δὲ] οὔ68. [1 ἰδ 
πιρηϊίοδί {πὶ (6 βθηίθηοα τὐιδὲ δδ6 τεδέγιςίθα ἰοὸ 
δι Ψοηΐ Ὀοίοσγθ, Ὠδηηαγ, {Π|πρ8 ἀοηθ «ἢ 4185]. 
πηυϊαίοη, δΔηα ΜΠ 84 νίονν ἰο {Π6 ρτγαίβ6 οὗ θη, ποί 
αἰ (πϊηρ8 νος ἢ ἀγα 6] τη δαπινδίοη ὈΥ Π6Ώ. 

10----18. δεα {Π6 ηοΐθ οἡ Μϑοίιὶι. 11], 1Φ, 18. (ο- 
τηθηϊδίουϑ ἤν Ὀδθη δὌχοθθαϊηρὶν ρυζΖιοα ἴο ἰγαοα 
1{Π6 σΟΠΠΘΧΙΟ Ὀοΐνθθη {8686 ἰἴγεα νϑῦβο8 δῃά (δῈ 
Ρτθοθάϊηρ οηθ8. 16 τπηϑῖποα διορίεαά Ὀν Ποάσατιάρε 
δαθίη8 ἰῃ6 ᾿δαϑέ [180 ]6 ἰο οδ)εοίίοη. ἩΗδιηοηα, 
Ηρουμδη, Ροίῖ, Κυϊηοοίὶ, δηὰ οἰἤοτγβ, (κ {πδὲ (δα 
νΘΓΒ68 ΠΟΘΙ Π6Γ ἢᾶνα τηυίυδὶ σοἤοῦθησθ, ΠΟΥ ἃγθ {Π6 
οοηηῃροίοαά ψη ἢ τἢ6 ρῥγθοθάϊηρ. Ετοπὶ {ἢ ρδγδ οὶ 
ΡΑΒθᾶρῸ5 ἰὴ Μαίῃ. 11, 12. 18, δ. 18, ὅ, 81. ἰ( βρουϊὰ 
866πὶ ἰῃαΐ {Π686 δοπέεπέϊο ψϑῖα Ὀτουρῇῖ ἐογνγαγὰ δὲ 
ΔΏΟΘΙ ΘΓ [(ἰηγ6, δηἀ ἴῃ ἃ οἰοβοῦ σοηηδθοίίἼοη. Καυϊΐϊηοεὶ 
Θηιἰοανοιιγβ ἰο δοσουηΐ ἴογ {π|8. Βυΐ 1 ανα ἢθσθ 
(485 οὔ οἴ 6  ᾿ΟσςΑ510η5) ασδίσποαΐν ραβϑοὰ ονοσ 4} 
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ἢ15 πό-ϑρυη ἀδάυοίοηβ, δηὰ οὐῦνγοῦ βρθοι δίϊοηβ; 
Του 64 οα ἴΠ6 ργϑοδγίοιιβ, δῃηά, ᾿ηἀ δά, υἱέετ! Υ υ- 
τη Ὁ ]6 Πγροίϊι6818, οὗ ἃ (ὐπομηοίορία, ψηἱοἢ ἐοσιηθά 
(6 {ἢ}Κ8) (86 Ὀα5815 οὗ δί. [01κ6᾽8 (σοβροὶ. 

19. Ηεσγο οὖγῦ Ἰογὰ (88γ8 Βοβθημ).) γοίυγηβ ἴο (ἢ8 
8:}076οἱ νττἢ τ Ὠ]ςἢ ἢ6 ἢδα σοιηπηθησρα ἢ]8 ἀΐβοοίγϑο, 
πδιηοῖν, (6 υ86 οὗ Γοἢ 68. ΟΥ ΜῈ ἸΏΔΥ ϑΌρροβ86 (ἢ 
Μετ. Ηογηρ, [Πιἰτγοά. 4, 68.) [Πδἰ 48 1ῃ6 ρῬάτγϑῦ]θ οὔ (ἢ 8 
υη}ι8ὲ ϑἰε σαγὰ 88 ῬΓΟΡΟΙΠαΘα [ἢ ΟΓΘΙ ἴο βῃον τὴ6 
ῬΓΟΡΘΓ 836 οὗ ψοϑϊ ἢ, 580 ψ85 {Π|18 ἴο 5Βῆ0ν τῃ6 ἀαπδεν 
6 αὐμδὶπρ ἡ. . ἀπ τ 

190. ἄνθρωπος. 1ἴ- ὮΔ8 θαΘη τηυοΐῖ ἀϊδριιεά, Βοίῇῃ 
διωοηρδί δηῃσοϊθηΐ δηά τποάδϑρῃ (Ὁμπηπδηΐδίοῦβ,. ἢ. 
[ποῦ τ1ἢ6 (ΟἸ]οννἱηρ' Β[ΟΥΥ ὃδ6 ἃ Γ6Δ] ἢ ϑίοσυ, Ογ τη γεν 
ἃ 0]6, οΥ ἃ ραγαδοἰλισέογία, 1. 6. βοιηθίΠίηρ σοιῃ- 
Ροιηάοὰ οὗ ὑοι}}, ἐοιπη6] ου ἔδοΐϊ, θὰ δάογηρα ψ πὶ 
ςοἰοιτίηρ 8ηα ππΑρΌΓΥ. ϑοπη6 τηδιηίδίη {Πα ἃ ϑαά- 
ἄμοοο 186 ἤφτθ σῃαζγδοίοσιζοα : οἰἤθγβ, ἃ βῃλαγίδοο. 
Οἰἶογβ ἀρϑίῃ ΒΌρΡροϑα ἰπαὶ 1 νγὰ8 (δίδρ[δϑ, οὐ Ηἃ- 
ὯΔ : ΠΟΥ 8ΔΓ6 ποῦ ψϑδηϊηρ ἴἤο886 ψγῆο σοη]θοίυΓθ 
Ἡοιοά Αηΐρα5. οἰβίθίῃ {10 Κ8 11 ρ]αίη (πὲ 8 
ϑαάάμοθο 18 ἤαγα ἀββογι 66, το [6 τσ 65, 5υπιρίι!- 
Οοὐϑ ἴαγθ, σοϑίὶυ οἰοι ίηρ, δηά {[Ἰὸ γοαυθϑὲ (πὲ 6 
τηΔάθΘ. ΕῸΓ {π6 Ῥἤδγιβθθ8 (οὔϑογνοθ 6) ΒΡοϊονοα 
{παΐ [6 85οι}} ϑυιγνινεα ἴῃ Ὀοάγ ; {πο ἰδϑιθὰ οἴξρῃ, 
αὖ ΟἹ Ὠυμ} Ὁ]6 ΔΡΡδγαεὶ, ἃπά ΓΘ ῬΟΟΓΟΓ ἴμδὴ [ἢ6 
δ, ἀδαοῦδα, Εογ ἴδε νδιϊουβ ἤυροῖμθ868 νης ἢ ἤδνο 
θϑθη ἀδνιβθά, δά {16 Βιρροτγῖϑιγ οἵ ἤθη), 1 πηυϑὲ τὸ- 
ἔογ {πὸ τοδάϑθγ ἴο Ῥο θ᾿ β ϑγῃορβ. 5 (υγδο, δὰ 
Κοροθοσ᾿β Αμπαϊθοίβ. οβοβιῃ  ογ δηα Καυϊηοεὶ οὐ- 
8ΟΓν 6, (Παὺ (ἤθγθ ὅτ ΠΊΔΗΥ {ΠΠ|ΠρΡ8 [ἢ -(Π18 παγγϑίίοη 

᾿ς ΜΙΝ ᾿ησϊοαία ἃ ραγαδίδ; 85, ἴοΥ. ᾿Ιηϑίδῃρθ, (8 }ν {86γ,) 
ἰπθ παν Ζαπαγμα ἴτοιη ἴΠ6 Ηδῦν. ὙΠ 2 (ἀδδβιιζιί οὗ 
Αϑ813140ὴ 06), ἡ ΠΟ ἢ 8566 πὴ8 ἃ ῥείρηϑά ἤδη. Τίν15, ον - 
ΕΥΘΓ, ΔΡΡΕΆΓΒ ἰο Π16 ἃ ΥΘΥῪ ρΓΘΟΔΓΙΟΙ 8 ἀΓρΡΙΠΊΘηΐ ; ἔοτ 
(σταπίιηρς (ῃ6 ἀετιναίίοη, ψ οἷ) 18 φυθϑ.10680}6) [86 
δέογῳ ταῖϊροτ δ6 τγτὰσ, (ΠοῸρἢ {Π|6 πασιθ ψ γα ἤει ου5. 
Απά, τροῦθονοσ, 1,ἈΖΆΓιβ. 88 ἃ ΥΘΓῪ ΘΟΙΏ ΠΟ ΠΔΙΏΘ, 
85 ΏΔΥ ὍΘ β66ηὴ ὈΥῪ {Π6 ὨΠΊΘΙΟΙΒ ρᾶ888965 οἰϊοα Ὀγ 
γγεἰϑίθίη. 1 δαάπῖ, ἤονγανοι, ἰΠδὲ 1 ἀο65 Δρρθᾶγ ἴο 
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"06 ἃ (Ἀ5]6 οὐ ῬαγϑΌ 6, ῬΓΟΡΟΥΪΥ 80 οαἰδά να κἰηςδ 8}} 
1Π6 οἰγουπιδίδηςσεβ βθόη ράγδθο  ςαὶ, δη ἃ Ἔϑρθςί ἘΠ} 

, 8.8 [6 ΥΘΓΥ͂ δἰ Π.}|8Γ ἴο [Ὁ ἢ49 θ6Θῃ ργοάυςοά ὃν Γἡρἢ- 
ἴοοι ἔτγοπι τπ6 ΒαΌυ]οΐδη Οδίθαγα, ΨΉΘΤΟ ΜῸ 8:6 
(οἷά {πὲ ἃ οογίδίη Κίηρ τῇδ ἃ ὕζῦθαὶ ἴδαϑί, δηα 1ῃ- 
ν᾽ [δα 4}} ([ἢ6 δίΓδηροῦΒβ ; 8Π6 {ΠΕΙῸ σαπὴ)θ 0Π6 ΡΟΟΙΓ [Δ 
δηά β8ἰοοά δἱ ἢἰ8 ραΐθ, δῃά βαίὰ υηίο {πεπὶ, ΟἾνα πιὸ 
οη6 δέ, δηὰ {πο Ὠδοάρθά᾽ ἢἰπὶ ποῖ; δηά ἴθ 8814, 
ΜῈ [ογά τπ6 Κίηρ, οὗ 4}} 18 ργεαῖ ἔδοδεδι ἴμου παϑὲ 
τηδᾶσ, 1510 Παγά ἴῃ [ΠΥ ΘΥ6Β ἴ0 ρῖνα π|6 ἃ ἤαριηθη 
1Π|Ὲὲ δηποίθης (οπ)ηρηίδίοιβ ἴοο (48 ὙΠοορθγ δςοῖ) 
τηδίηἰαΐη (Πδὲ ἰὁ 88 ἃ ραγβῦϊθ, θὲ ἃ {γι} ἈΙΒίΟσΥ. 
Οη 1τηϊ5 βυῦ)]εςς 1 τηυδὲ τοίδγ [Π6 ΓΟ 6Γ (0 Α ἰοηρ δηά 
δαἀπιγαῦϊα ποίς οὗ γ.  γ. οδδηπι. «πὰ Καΐί- 
Ποο] οὔδβογνο, (Πδὺ (Ὠγιδὶ ἤόγο ἢδά ἴῃ νον αηῷ τὶ ἢ 
ΤῊΔη ΠΟ086 4 Ὁ ὝΘΓΘ 58}101|8Ὁ το {1086 οἵ ἘΠ6 ρΟΓβ8ῸΠ 
ἀοδογροά ἴῃ τΠ6 ραγδῦϊθ.Ό. ΒῪ {Π|8 ΠαιΤα 0 (88 Ὺ 
{Π6 0) 7655 ἱπιθηἀοα 9 ἴθδοῖ ἢ19 ἤδϑγογβ, Δ] δβρ6- 
οἶδ ν τ[Π6 ῬΠαγίβεθθ, (σοπραγα νοῦ. [4.} (Πδιὶ {ΓΔ Π51- 
(ΟΥῪ δηα Ρογίβιδ θα τ ἢ 68 δγ (ὁ μ6 ἐδ {ΠῚ Ὺ Δα Γηϊ- 
ηἰδιογο, δηά θβρϑοίδ!ν (δα Ὀοηοήσοποθ δηᾶ [106- 
ΤΑΙ ἅτ ἴο ὈΘ ΘΟχογοϊβϑθα ον γα 8 {Π6 ΡΟΟΓ, {δι {Π6 
ἱηυδη δηά 1ΠΠ|Ὀ 6 Γγδὶ ΓΘ. ΔΡΟΙΪ Π80]8 Ἰὴ (6 9ἱρῆϊ οὗ 
Οοά; δηά δὸ Ὡοῖ δάπιη.Ἕ Ἕα ἱπίο {πὸ αἱ ΠΟΏ8 οὗ 
τἢὴ6 ὈΪ68864, ΠΟΙ Μη: τῆν (48 Πανὶπρ οἡ δαγίῃ γδὶ 
σοἰναα {Π 61 σοπηογί8) δἰίδίη ἰο ρογροίμδὶ ἀραὶ ο6]65- 
εἰ4] Ὀ] οβϑίηρθ. Οἡ [Π6 σοῃίγασυ, [πδῦ 1Π}6 υἱοῦ ὕσοΣ 
ΘΠΊΟΥ 186 οβρεοΐαὶ ἔανουν οὗ Οοά, δηὰ, αἷϊος ἀθδίῃ, 
Ψ}}} οδίδιη σοἰθϑί8] ἀπά ρεγροίυδ] γοναγᾶβ. Τῆδὶ 
Δ4ο8ι5 ἴῃ [6 ΡῬΓοβθης Ῥᾶγαθ] 6 ἢ88 Θβρεοίδὶ γϑίθγεπος 
ἴο {Π6 ῬΠΑΓΙΒ66Β, 18, [ὉΓ [ΠΔΏΥ ΓΘΆΒΟΏΒ, ΥΟΓΥῪ ρτοῦδθίθ. 

19. ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον. 11 τουδὲ δ 
συβογνοά, (δι [ἢ6 πορῴφυρα ἤΟΙΘ ἀδηοίθβ ραηγρίδ ρσὰγ- 
"θηΐδ, ὈΥ δῃ 1Ἰάϊοπ σομηηηοη Θνθη ἴῃ ΟΣ ΟΝΉ ἰδῆ- 
Ευ σοι ΡΌΓΡΙΘ οεἰοιίηρ, ψῃσἢ τ ΤΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ 
δὰ οὐἹρΊηα ἢ} ν ὈΘΘη ΟΓΏ ΟἿΪΥ Ὀν τογδὶ δηὰ ὩΟΌΪ6 

ῬΟΙΒΟΠΔΡΈΒ, ΜΟΙΘ ἴῃ [Π6 {πὴ6 ΟΥ̓ Οἱ ϑανίουν ἢ ζ6Π6. 
ΤᾺΪ υ86 διηοηρ ἴἢ6 το δηιΪ ορυΐϊεπὶ. 866 Με. 
Ἡοτπο᾿ 8 [πἰγοά. Ρ. 4. εἢ. 9. οἡ {6 ἐγο88 οὐ ἐῆθ 6 5, 
νοΐ. 8. ρ. 892. οἱ 8.66ηΠηι 80 Ευγιρ. διῃοησθθοα, Β. 



85Τ. ῦκ, (ΗΔΡ. ΧΥ!. 448 

βίας δὲ πορφοροῦς θαλάσσιορ, οὐκ εὐτράκεξος : Ὑ« Ὠϊςἢ ρᾶ8: 
Β818 18 1Π) ἀϊοΙΟΥΒΙΥ αἰζογθὰ Ὦγν Βαση68 (0 περιῷορος, 
ὑγ Μαυδρτανο ἴο δ᾽ οὐ περίφερος. ΤῊ ἔτι τϑδαίηρ 1 
ὈοΙίονο ἴο 06 δ᾽ οὐ πορῴφυρους. ΤῊ βΒ6η56 ψ1}} (ἢ 6, 
(ῃ14 ᾿1ἴδ 18 ηοῦ 1Κ6 {Παΐ οὗ ἰῃς ρωγρεγαζὲ, 1. 6. αἰἱσίέος, 
ὑυς ἰς θαλάσσιος, Ὠοΐ εὐτράπεξδαος. Ηοτ. (Αγ). 8, 1, 
42. “Ναες ρατγρυτγδτατ διάδγ οἰδγίογ ἀφ! ἐς υδυμ." 
ΝῸ [“ν. 9, 17. “Θυυτ ἰΠ6Γ ρυγρυγδια δίη4μ:6 ΔΌΓΙΗΩ, 
οποεδίσια ἰογίπηθ δρραγδέθυβ." Γαΐ (6 υϑ8 οἵ 
ἰἰχο86 ρυγρὶα χαγιηθηΐ8 τγ88 σοπβι ἀογθ 88 ἃ τηᾶτκ οὗ 
ἸυΧΌΓΥ, ΔρΡΡΘΆΓΒ ἴσοι Ατἴῃρη, 6106. Β. τοῦ μὲν Μίδου ὑπ᾽ 
ἀνανδρείας καὶ τρυφῆς καὶ ἐν πορφύρᾳ κειμένῳ. ΤΠα 
ποτὰ βύσσος 15 ἀογνεά ΡΥ Β οἶαπα ἔγομ {16 Ῥεγβίδῃ οἱ 
Αταῦιὶς δὲς, ψ Ὠ ἢ 6 τ ρ ἀσγῖναβ ἴτοπι τῃ6 Ἠβργυ. 
ΣΧ, Ψ]086 οΥη Βογϑίογ (ἰὴ ἢἷ8 ἼΤταοῖὶ ἀ6 Βγβ880) 
{Π1η 8 τοῦϑὲ Ὀ6 βϑουρῃϊ ἴογ ἴη {π6 Επγυριίδη ἰδηρσυαρο, 
ψΠΊΟἢ, δίδουν {Π6 66 οἵ ϑοϊοίηοῃ, θθρδῃ ἴο θ6 1ῃ 0.88 
ϑίηοηρς (6 Ηρῦτον ; 8η06. ροΐογθ {ῃαΐ (6 «(6 
πδ οιρογοά τη6 ἰογ Ὁ. [{ ἀδηοίαβ δχίγθηιοὶν 
ἤης δηα πιρῇῃ-ργισθα οἰοίῃ, οὗ ψῇ ἢ νᾶτουϑ Κιηάβ 
8.6 πιρηϊοηθδῇ, Ὠδιηοῖγ, {Π6 [παΐδη, Εσγράδη,. (1 ν 
οἰυάϊηρ {Π6 Ῥῃηαστηϊςίδη,) δηὰ τΠ6 Οτοοΐδη. ΤΠ [η- 
ἀἴαι), ψΏΙΟΝ βοϑῆβ ἰο ἤᾶνα θθϑη εοἠέοῃ, 18 τηϑηϊοηδά 
Ὦγ ῬΗΙοβέγ, Ψη, Αρο]οη, ῷ, 9. ο. (οἰϊο ὑγ ει. 
βύσσῳ δὲ τοὺς Φανερωτέρους αὐτῶν φασὶν ἐστάλθαι. Αἡ 
18. (8 ποίίσεα Ὀγ ῬοΠυΣ 7, 17. ὶ 7δ. ἡ βύάσσος 
λίνου τὶ εἶδος παρ᾽ ᾿Ινδοῖς᾽ ἤδη δὲ καὶ παρ᾽ Αἰγυπτίοις ἀπὸ 
ϑόλου τὶ ἔριον γίγνεται, ἐξ οὗ τὴν ἐσθῆτα λίνοο ἄν τις 
μάλλον φαίη προσεοικέναι πλὴν τοῦ πάχους. ὙΠ6 ΕρΥρ- 
ζίδ 18 18 ἀοβογθοα ὈΥ Ῥαδιιβδῃ. ὌΝ ὅ, δ. θαυμά- 
σια δ᾽ ἂν τις ἐν τῇ γὴ λείᾳ τήντε βύσσον, ὅτι ἐνταῦθα 
μόνον, ἑτέρωθι δὲ οὐδαμοῦ τῆς ἑλλάδος φύεται ---- ἡ δὲ βύσ- 
σος ἐν τῷν Ἤλείᾳ λεπτύτητος μὲν ἕνεκα οὐκ ἀποδει τῆς 
᾿Εβραίων, ἐστὶ δὲ οὐχ ὁμοίως ξανθὰ. Απά Αοδαίς. βίος 
δὲ αὐτῶν ταῖς πολλαῖς ἐστὶν ἀπὸ τῆς βύσσον τῆς ἐν τῇ 
Ἰ᾿λίδι φυομένης κεκρυφάλους τε γὰρ ἐπ’ αὐτῆς κ 
ἐφσθητα ὑφαίνουσι Ἰὸβ ἐπλυγθία, 366 Ῥίη. Η. Ν. Ι9, 1. 
βία). Εχογο. Β]η. Ρ. 701. δηά Ποϊδης, ἱη [15 1})15- 
βογίδι. Μ]80. ρ..1, 212. [0 ἀρρβϑδγβ ἔϊοιη [ἢ6 ράϑβᾶ98 
οἵ Ροΐμιχ, {Πᾶς 1 18 τπ6 (Π6 Βψοοι οὗ Εγρὶ ννδβ 
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σοπιροβοά οὗ ᾿ΐπϑη δπὰ Ἵοϊίοῃ, κα ουῦ 7 πδον-οοοΐ- 
ϑον. Τηα86 ᾿ἰη6η8, ΟΥΓ σο[ί(οηβ, ψΟΓΘ- οὗὨ νϑγίουβ σο- 
ἰουιγθ, δηἀ δπιοηρδβί οἴ ογβ ρεγρίε; ἤδθηςα {ἢ γα 8 ΠῸ 
ΓΟΆΒΟΠ [ὉΓ βυρροδβίηρ (Υ11}Δ} 80η16) (Π δ {Π6Γα 15 ἤΠογα 
8ὴ λεπαϊιαάὶδ. ὙΠαὶ {Π686 ραγιηθηΐϊβ θα ΟΠ ΘΗ͂Υ 
σοηῆηρά ἰο ψοπιοπ, δηἀ τποτγοίοσγο οἰδιηϊηαίο, ΤΎΠΟΙ 
αἰ(οπηρίβ ἴο ῥγονα ἕγοπι Πθοογ. [ἀγ]. 4, 78. βύσσοιο 
καλὸν σύροισα χιτῶνα. 
20. πτωχὺς---ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἥλκω»-- 

μένος. Α ἴτεσφαθρηϊ γοϑογί οὐ θορραγβ 88 {π6 ροτγίαϊ 
ΟΓ Ρογοῇ οἷ ἃ γίοιι πηδηβ ἤουξβθ. Τῇιυβ Ῥοἰβίοί ἢ 
οἰΐο5 Ηοιῃ. Οά. ρ. 886. ἴϑε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ ἔντοσθε 
ἀρρν Κ. 62. ἔλθώντες δ᾽ ἐς δώμα παρὰ στάθμοισιν ἐπ᾽ 
δῷ ἐδόμεθ᾽. σατο ΕΒ δῖ 8 Οὔβογνοδ : πτωχικὸν 

ἦν καὶ δυσωπικὸν. Ἧε δ΄ἴα ποῖ {πογοίοσγε ἴο βιιρροβθ 
{π| ΡΙΒίορἢ 8, δηά, 85 11 βθθιηβ8, Βθζα, Μοηίδηιβ, 

5.) {Παἴ, οἡ δῃάδανουγίηρ ψ Πη τῃ6 ἤουδ8 ἰο οὔ- 
[αϊη [Π6 ΒΟΓΆΡ8, ἢ6 νγχα8 γοριι ]δοά δηὰ τσγοψη τΠογὸ 
ν]ΟΙ ΠΥ. ΑΒ ἀουθε} 688 βίδ!!οπμθά ἐποιηβοῖνεϑ 
αἴ (ἢ6856 ρογοΐθ8, ἰῃ ογάοε ἴο (Ὁ]}] πόσα υπάρϑγ {ἢ 6 
νον, ποὰ δχοῖζα {πΠ6 σοιηραβϑίοη, οὗ [6 πηδβίθν οὗ 
1Π6 ἢοι86. ᾿ 

Ἠλκωμένος, {μἰϊ 0 δογε5, ἃ8 Ῥθγβϑοηβ οὗἉ (5 σοη!- 
ἤοη οΟδη ἃγα ; ουϊδηδουβ ἀϊβογάθγβ θοίηρ ἰπήἠυσεά 
ΌΥ {ποῖγ αἰγί δηὰ νυγοίο!θᾶ ἴσο. ὅδο ρὰᾶ 8. (εἰ δὰ 
ΌὈγ  εἰ8.) “" ποραθαίιγ ἃ πιθηάϊοο αποάδῃ ὨΪσΘΓΟΒβο." 
ἼΠ6 σ886 8 σοηβίογρα [ἢ ἃ »πϑράϊσαί νίονν ὉῪ  εἀαε- 
1108 ἀηα ϑδιαιιθοσγί. 1 τουϑί ἤόγα δάδυσθ δὴ δρροϑῖία 
Ρϑβ88ᾶρε οἵὗἩ Ηοπιοσγ, Οἀ. ρ. 9321. ψῃ σῇ 1 8πὶ βυγρτγβοα 

᾿ 8ῃοΌ Κι ἤανο Θβϑοδροά 4} (πΠ6 (οτηπηδηίϊαίοῦβ : Πτωχὸν 
ἀνιηρὸν δαιτῶν ἀπολυμαντῆρα, Ὅς πολλῆσι φΦλιῆσι παράσ- 
τας φθίψεται ἁμοῦς, Αἰτιξών ἀκόλους : ψἤθγε ἴἢ6 ϑ.δο- 
᾿ἰαϑὲ ψ6}} οχρίδίῃβ, ἀπολυμαντῆρα, τὸν τὰ καθάρματα 
ἀποφερόμενον τῶν εὐωχιών. 

21, ἐπιθυμῶν χορτασθῆναι ἀ. τ. ἀδδιτίηρ τὸ 6 δά. 
δο {Π6 δηοϊοηΐ, δηα αἰπηοβὲ 41} τηοάδσῃ (οιμηπρηίδ- 
(ογβ. ΕἸΒΏΘσ, Πούονοσ, γοηάογθ, ““ σοῃΐθη 9 ογαῖ, 
ἸΔΡΏΪ Θϑι]πηαραΐ," ΔηἋἃ 84γ8 (Πδῖ 506} 18 (ἢ6 56η86 οὗ 
ἔπε ψογά ἴῃ ἃ ραϑϑᾶρὲ οὗ [ἴ,γ81485, Ογαί. 94. Ρ. 81. 
ΤΠ. ἰηἰογρτγοίδιοη 18 δαορίοἀ Ὀγ Κοηϊρβηνδὴ δηὰ 
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Μεϊοδίοτ, 88 δἷϑο ὈῪῚ (διηρῦο!}, ψο ἐγδηβίβδίββ, 
“ἐ γγαϑ ἴα]η ἰο ἔδθά οὐ :" ψθ ἢ Π6 ΒΌρρογίβδ ἴῃ 8 νϑῦὺ 
ἱΏρΘηΙΟυ5 ηοΐθ, [ἢ6 βυρβίδῃοσα οὗἨ ψῇϊοἢ 1 5}4}} ἰδῪ 
θοίοτθ ΤΥ τοϑάρθσβ : ““ἼΠΘΓΘ 18 πο ἰουηάδίίοη [ὉΓΣ 
ΒῸΡΡΟΒΙηρ,, ΠΟΙ Π6Γ ἀο68 ἐπιθυμών ἱπηρῖγ, [πὶ 6 ν88 
γεξιδοά τῃ6 σγτυπρ8. Τπδί ἢ6 αἸά ποέ οὐέαϊπ τῇδ, 
15. Ἰησοηϑίβίθης ΨΙὮ τῆς οΟἰγουμηβίδησοβ. Τα ψογά 
ἐβέβλητο ἴοο ἀο68 ποΐ τηθ8ηῃ ἰπαὶ ἢ6 γψγὰβ οὔἥσο ἰαϊά 
ποτα, θυΐ {πδὺ ἢ6 ψ88. υ80.8}}ν 80 ρ]δοθά , σῇ] ἢ 
νου] ποῖ ἢᾶνο ἢδρραπθά 1 Πα αά ροί ποίῃ!πρ δὲ 
41}|1. Μογϑονοσ, γα πα {δὲ ἢΠ6 νδ8 ἀποιυη ἴο (6 
ΤΊΟἢ δῆ. Β6514685, ΑΌγδηδιῃ ἀοεβ ποῖ πρρϑγαὶ ἢ πὶ 
ψ ἢ ἐπληπιαπὶέψ, ὈὰΓ οἷν ἐωσμγῳ." [Ιἢ 4}} {Π|18, 
ἤονανοῦ, [Π6 ΓΘ ΔΡΡΘΏΓΒ ρα δ τ ΝΘΓΥ σοηνθοίηρ. [{ 
068 ποΐ (1 ργδηΐϊ) ρρθδᾶγ {0 ἢ6 ψα8 γείμοεά (ἢ 6 
οὐ] Ὁ5; ἰποιρῇ Ο,ὐτοίϊι8ϑ δηα οἴμοῦβ ΒΌΡΡοβ6 80. 
ον ἐπιθυμών ἢδ8 τηρΓον [ῃ6 ἴογοθ οὗ ἐπαιτῶν, 1. 6. 
λωπιδίν ρ»αψίηξ, 1. ἃ. ἡ ἐξ τὐογὸ οἷν {ον ἐδ ογμηιῦα, 
ὈΥ δῇ ε6}11ρ8185 οἵἨἫ μόνον, ἃ8 1 ἃ ποιβαπά οἴΠ6Γ Ρ88- 
8868. ἰηδδρα [18 δθεοίηρ ἰΔ|4] {Π6Γ6 δχργοββθα ἃ5 
το. [ςπηυβί πιδΙηΐδίη ἴοο [δι {Π6 οΓπ6 οΥ 1ἢ6 
Τί οἢ τη ψ88 ηοΐ οπίψ ἰΌΧΗΓΥ, δηἀ ρΊΓΟΒ8 8650 Δ] 1, 
μαΐ {Π8ϊ, ΔΒογθϑα 1η 568} ργδαιβοδίοη, ἢ6 ῃδᾶ ἢο 
ἐπουρῃθ, ΟΥ σᾶγθ ἴὺῸγΓ [6 τηϊβουῖθβ οὗ ἢ18 ΡΟΟσΟΊ 
Βιθίθγθῃ : οὐμουν 86, 80 ἀθρ] ογϑῦϊθ δὴ οὈ]θοΐ πημϑὲ 
ἢανα οὐίδι ρα πιοῦν [84 [Π6 ογμηδδ ΟΥ̓ ΒΟΓΆΡΒ ἔγοπη 
ἢ18 [40]16. ΒΕῸΓΣ (48 Κυϊηποοὶ οὔϑθῦνθ8) δοοογάϊηρ ἴο 
{Π6 σοιμηδηα οὗ {πὸ 1νν (ΠΏ ουΐ. 15, 7 ὃ. 8. 18. ὅ8, 
7. ὕτον. 8, 47.) 1 νὰ8 8 ἀυσΐγ ἴοὸ ᾶνα δῇογαρά 
[ΟΓΘ ΒΟΒΡΙ84016 ἔαγο, πηθαάϊοδὶ δἰθηάαπος δηᾷ Ὠ0Γ8- 
ἴῃ, ἴο 80 ἀδρίογα!]β δὴ οβ]βϑοί. 

2]. τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέξης, 
ΒΊΟΝ [611 ὃν οἤαποθ, 88γ8 Βοοδαγί. Ὁ ΟυίΓη ἤογο 
ὨΟίς68 ἃ τηλχὶπὶ οὗ ΡυΓΠαρόγαβ, τὰ πίπτοντα ἀπὸ τῆς 
τραπέϑης μὴ ἀναΐρεσθαι, ὨΙΟἢ, ἢδ ΒΑ Υ8, βρη 1868 {Πδὲ 

Ἐ ΤΠ νγογὰ ταῖθου βΒ66π|8 [0 ἱπάϊοδέθ ἐπμδΐῖ, ἔγτουῃ ἐηβγπιέῳ οὗ 
δοάν, Ἦ6 νγᾶβ Ἰαϊὰ ᾿ἴπδτο ὈῪ ἢ 8 ἔγίθμᾶθ, ΤῊΪΒ πογὰ 18 δβρεοιϑ!ν 
ι86α οὗὨ βοκΚ ρεβοῆβ, ὅο Μαίιῃ. 8, 6. ὁ παῖς μου βέβληται παρα- 
λυτικὸς. Απὰ 14. εἶδε τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ κυρέσ- 
δουσαν. . 

“ 
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[ΠΟῪ αἵὰ ἴο "6 ἰεῖϊ ἔῸΓ [Π6 ροοῦ. Βιιξ 1 866 ΒὨῸ τοάβοῇ 
ΨΥ πὸ Βῃου]ά ποῖ ἢδγα ἰηϊεγργεΐ ψίχια δεγαμε ταί 6 γ 
(δὴ οτος, ἀηα ἴΔΚα ἀπὸ πίπτοντα, Ὠοΐ 80 τοιιςῖ ἔοΓῦ 
ψχῆδὶ δοσιἀθη δ! }ν [6}} ἔγοπι [Π6 8016, 85 {ππΟ ἐεαυΐπδα, 
ἐσ δκοΐεν νιδαί. ΤὨ18 τηϊογργείβιίοη 15 οοηδγπθα 
Ὀγ (6 ραβϑαρθ οὔ Ηοπιογ ι8 μεΐογα οὐδ, δὰ (ες 
δοδο 880. 

41. ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐ. ἀ. «. ἔ. α. παν ἰζθ ἀορ5 ταπια 
απηά. ἑοκεα ἀΐδ δογοα. Ουϊ οὗἁ ΡΥ, ΒΔΥ βοῆβ. “ἢ 
δηδιη 1, 4, 11. (οοὰ ὈΥ Υεῖ5.) Μοίυβϑ οἱ 1086 
τα δογ σογάϊβ, αυ πιοίιτ οἴϊ8πὶ σδηθηιὶ νἀεταῖ. 15 
πονγθνοῦ 866 πὶ ὑποογίδη : ἰοῦ (48 Ποδάγρα νέγῃ 
Ρτγοροῦὶν οὔβεγνθα,) ἢοόνθνοῦ ἰδπϊθηῦ δηὰ ἤρα! ηρ [ἢ 6 
ἰοηζῃς οὗ ἃ ἀορ τΠΔΥ δ6 ἴῃ 800 ἢ ο4868, ἴἢ6 οἰγουπη- 
δίδῃσθ 18 ΒΌΓΕΪΥ ΓΘΟΟΓΘΑ (0 βἰ᾽ιονν [ἢδι ἢ159 υ]σογβ ἰδ Ὺ 
ὈδΓο, δπη ἃ νοῦ ἢοῦ (88 8414} 1 ΔηοίΠῃογ ἐᾶ86 6Χ- 
Ῥγθαβοβ 1ἴ, οἰ. 1. 6. ) οἰἴΠοσ οἰοδοά, οὐ δομπά Ὡρ, οὗ 
τοί ἐπε ιυἱέἠ οἱηένιεπέ." ΤΙαὶ ἄορ δὲ ἔοῃα οἵ δἱοοί, 
8 Κηονη. 5661 ΚίηρΒ,ΦΙ, (9. δηά (οπιραγα Βου θ᾽ 8 
Ναῖ, Ῥῃΐ]ο5. ρᾷ. Φ. Ρ. 2860. Τἢδβε οἰγουμηβίδεςσοδ, 
ΒΟΝΝΘΝΟΙ, ἅγα οἠυ ογὐπαρμιοηέαί, δη ἃ δῖα τηϑδηὺ ίο 
8ῆονν ἴη6 ψτγοιοπράηρβϑ οὗ [,4Ζᾶγυβ, δηὰ [Π6 ὈΑΓΌδΓΟΙ5 
πορίεοϊ οὗ ("π᾿ τιον πηϑῆ. 

φῷ, ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τ. ἀ. ε. τ. κι τι Ά. Αὐ- 
τὸν, αἰηι, ἴ. 6. ἠΐδ δομέ, Ἐογ {Π6 βου] 18 σ] ] δα Ὀγ τ 6 
παάπιὸ ΒογηΘ ὈΥ ἴἢ6 ρογβοὴ ψοβα Ὀοάγ [ἴ οσσυρίοά ; 
ψ ποῦ Οτοί5 1Πυϑιγαῦοβ ΒοΙἢ ἔτοιῃ {Π6 οεἰιϑίοπιδ οὗἁ 
(Π6 Ηδοῦτον5, Οτοοκα, δπα 1, διΐη8, οβοηῖη. δηά 
Κυΐποορὶ γοπιδικ, (80 {Π6 βἰιηρὶο ποίίοη οὗ [,ἈΖαγιιβ 
Βείπα τοιηονοα ἴο 8. δίαϊθ οἵ ϑῃργαεπια ἔθ! Ο 19 
ἀγοϑβθά πρ ν τ ᾿πΠ ΡΘΓΥ ΔρΊθθδΌ]6 ο τ 6 ορϊηϊοιβ οὗ 
(πε ον 8," ̓ ΠοιΠουρῶς {παῖ 1Π6 8οι}}5 ογὸ δίΐοσ ἀθδίῃ 
ἐοηναναα ἰο {Ποῖγ ἀδειηδίίοη, οί Γ ὑο ἤδᾶνθη οσΣ 
Π6}}, ὃγΥ ΑὩροΐβ, δπὰ πὸ ἀουδί (οῦβογνοα οδαγιάφσε,)} 
ψ ἢ (6 υἱπιοδί ργορυθίν, σοπϑιθγίηρ δον δι 806 

Ὁ Οἱ εἰς οσοδδβίοῃ (οῦδεοσνεβ Ἐοβθη).)} 88. ΟἿ ΠΊΒΩΥ ΟἰἶιΘ γα, 
16δβὺ8 ἀΙὰ νἢδι ρορυϊδᾶν ἐδαοδοῦβ ουρἧϊ, δηἀ ὑδ0.8}}γ ἀο, νῆο, ἔοτ ἢ 9 
Ῥυγροβα οὗὨ ἱπδιγιοιο, ΒΟσΟΠΊτΩ [Ποὶν ἀἰδοοῦγδο ἴο {Π 6 πηδη- 
ἢοτ8 οὗ {πὸ ᾶ956, δὰ (ἢ ορἰηϊοηβ οἵ (Ποὶγ δυάίτοτα. Τἢΐς ρῥγίηςὶρ]ς 
νν}}} αἰδο ΔροΪν ἴῃ τ 6 [Ὁ] ον ηρς ρατὶ οΥἉ 115 παττγαιίοη. 
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ἰς 18 το (μοῖγ θδηθνοίϊθηί ἡδίυγο, δηά [ὁ {π6 οἰγεοιπη- 
βίδῃσθοε οἵ ἃ ἀθβραγίβα βρίγιῖ. ΤΏΘΥ 8180 τοργαβθηϊοά 
[Ὡς Ἰογ8 οἵ θανθῇ ὑηᾶδγ {Π86 ἱπιᾶρθβ οὗ 8 Ὀδηφυεί. 
ΑΙ! τ 8 .15 1Ππϑἰγαῖθα Ὁγ ϑεδβορίίρρη δηὰ ᾿ δἰβίαϊη, 
ἴτοιω ϑανεγαὶ ΒΔΌΘΙΠΙΟΔΙ] ραϑθαραΒ: 6Χ. στ, Τάγρ. (δηΐ. 
4,12. Νόοη ροβϑιιηΐ ἰητροὶ ρδγϑάϊϑιι Ὠἰδὶ }ιδέϊ, 
υογιιηι δηΪ πὸ 60 ἔδγυηΓ ΡΟῸΓ δηρεῖοβ. ΤΉ] 18 α͵80 
{1π|ι8ἰταίο Ὀγ Οβδρϑι5 Ορ. Ρ. ὁδφ. Ηδοκβρδη Νοί. 
Ρ. 889. Ηαδτάϊ δρ. Δ ΪΉΟΚΙῸΓ ἢ Τορα Απροὰ. ρ. 
837. δὰ Ηοϊῆηδῃ ἰὴ ἃ ΠὨ)ββογίδιϊοη οἱ {ἢ 18 πεῖν 
ἴῃ ἢ15  δῃ. 880Ἷ. ρ. 81. 8866 4Ξ3ο Ηίθίοῃ. Μαδρ. Μιιο.. 
οὶ. 4. Ρ. 1421. οἵὗἨ Οτευϊοιβ ᾿ΓΠποβδυνλὰβ Οὐ σι8. 
Τδι (Πΐ8 ποξίοη δὰ οχιθηάθά ἰο (6 ατθοκβ δά 
Ποπιδη8, Ψ ἴῶδν οοἰδοῖ ἔγοπι ΤΠΔΠΥ ράβϑβαρδδ οἵ {}8 
(ἰαβϑἰοαὶ νσιίογϑ, δα νγἃ8 δβϑρθοία νυν Π6]ά ἣὮγ (6 Ργ- 
{παρογθῃ8 δηΐ Ρ᾽ιοηβῖ8. 866 γαιοῃ ΟΡὑ58. ου 
Ν. Γοβῖ, ῃ. 81. δῃὰ Μυηιθ᾽8 05. 171. 848 αἷδο Ε9- 
ΠΟΙ Οὔ5. δηὰ ὨὈγζγυβῖυβ8. ΤΠὺβ Ρίαίο Ῥῃδβά. 908, 
(οἰΐθι! Βν Υ δἰ8.) ψυχὴν μα οϑὲ τε καὶ μετρίως τόν βίον 
δ εξελθουσαν ξυνεμπόρων καὶ ἡγεμόνων θεῶν τυχεῖν. 
ΕΠϑηθι 88 νν6 }} οὐϑογνϑά [δι {ΠῸ Ογθο 8 δηὰ Ποιηδῆηβ. 
οηἰετίδιηθά 8 811η||18Γ ΟΡΙΠΙΟη, ψο (πουρῆί {δαὶ 
ΜογουγΥ Μ͵ἃ5 (Π6 ἄγγελος, Νἢο, ἴον (δὲ τϑᾶβοῃ, 18 
οἴκξη οΔἸ]οἀ πομπαῖας ; 88 ἰη δορῇ. Α]. 848. (εἰϊοἀ ὃγ 
Ἦ εἰ8.] καλώ δ᾽ ἅμα Πομπαῖον Ἑρμῆν χθόνον εὖ με κόμισαι 
κι τ. Δ. 80 4180 Ηογ. Οἀ. 1, 10, 17. (βρβακίηρ οὗ 
Μογουγυ,) Τὰ ῥ᾽48 66 118 8188 ΓΟΡΟΙΒ 866 10118. 

2. εἰς τὸν κόλπον τοῦ Αβραάμ. Ἠδτα ραΐηῃ (ἢ6 
πη ΓΥ 18 δοσοιηιηοάδίοα ἴο [ἢΠ6 «Θνν]8ἢ ΟΡΙὨ]ΟΏΒ, δηὰ 
σΔ ΟἿΪΥ ὃ6 υπάοτϑίοοα, ὈῪ Ὀδδείπρ' ἴῃ τη {6 
Οτεἰεηίαὶ πιδηηεῖ οὗ 5ι{{Ππρ, ΟΥ Ταίθοσ γεοϊπίησ, αἱ 
ἰδρία : ὈγῪ νῆϊοῦ, (ἢ οδά οὗ οὔθ ρϑγβοῆ νγὰ8 Ὡ6ςθ8- 
ΒΔ ΓΙ ν Ὀγούὶν αἰπιοϑῦ Ἰοΐο (Π6 θο8οπὶ οὗ ἐδ ὁπ ἐμαΐ. 
βδΐ αῦονα Ὠ1Π,, ΟΥ δἷ. [86 ἴορ οὗ {Π6 {Γἰο]ηΐππ : δηά 
(848 ατοιυβ γ,6}} οὔϑθγνθϑ,). (Π6 . συδβίϑ ψϑῖῈ 80 
διταηροά, ἰῃδῖ {86 πηοβῦ ἔδνουγοα 5Βο ἃ θ6 80 μ]δορά. 
88 ἴο Ὀτίηρ [Πρ 1ηἴο {Π|δῖ δἰξιιδίοη, ψι] ἢ τγοβρθοὶ ἴο. 
{Π6 Ποβϑῖ. δ66 Ψ2οἷ. 18. 28, 21, Φ0. ΤῊ !5 [8 "Πυϑίγαῖθα 
ὺν ῈΥΕοιβίοιη, ἔγοαι ἴη6 ΕΔΌΡΙΪοἃ] ψγΙΘΓΒ : ΟΧ. ρΓ. 
Κιἀυπομίῃ, ἴο]. γῷ, 1. Αἄα, ὦ Αδανα ποάϊθ βθόσί. 
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Οἰἶογβ, πονανογ, ( ϑοδίουϑησῦ ἴῃ ἢΪ5 [.6χ.}: 6Χχ- 
[η, “ὙΥοι τηϑρΏ] οὔγϑοῖνο8, δη ῥγιἀθ γοιγ- 

ἜΒΗ: ἔον γουγ τὸ τ δο [κα 10, οὗ. ὁ δὲ θέλων 
δικαιοῦν ἑαυτὸν. δΙγΔΟῊ 7, 4, 10, 82. 183, 1. 8π4 οεΪ56- 
ψ ἤογο. Βυῖ Κυϊποοὶ γσμυν (Β10ΚΒ πεῖ (ἢς οτος 
Ἰητογρτϑίδιοῃ 18 ΠΠΟγα ἀργοθδῦϊθ (ο (Π6 ννοτάδ (οἰ ὸν- 
ἴρ. ἜΠῚ53 υ8ι1Ποδίίοη (8ϑαν8 Βοδοηπι.) 88 οεἴες οὶ 
ὈΥ 1Π6 ρόπῃρ ἀπά ραγαάβ οὗ ἼἽδγθιηοηιίθβ, ψν ἢ οἷ δὲ- 
ἰγαοϊοα τῃ6 δα πιγαίίοη οὗ {π6 Ἰσῃογδῃΐ τυ 66 : 
4. ἀἅ. “Βυῖ Οοά, νῇῆο 15 ἃ καρδιογνώστης, Κποποίῃ 
4}1 ῃραγίϑ, Κονεῖῃ ον {116 {τ6 βδηςσί {Π6ΓΘ 18 
1 {Π6π|." ΕΓ ΠηΔΠΥ (Ὠ]ηρ8 δγο ἴἤογα οὶ, (δουρὶ 
ΒισὮΪγ οδίθθηιθα διηοηρ Π]6Ώ, ἅΓ6 [614 1ὴ Δροπιηδ- 
(ἰοη . 1 1ῃ6 βσῃῖ οἵ Οοά, νῃο (8 Βοάάγιαμε Γα- 
τ ΓΚ8) οὔβογνοβ {06 να ρΡΌΓΡΟΘΟΘ ἴτοῦχ ψδιοδ 1 
οἴϊαη ρῥγοςβοβ, δηά οδηποίῖ Ὀ6 πηροβϑά ὕροῦ Ὀγ δὴν 
αἰ δε ηρ᾽ ΤΏ ΒΓΟΡΓ βθη δ οἢ ΟΥ ἀϊϑρι 56. ι 

Βδέλυγμα 18 ον βδελυκτὸν, αὐϑέγαοέ ἴοτ οοπεγϑέο ; 
οῦ ψ Βοἢ ἤσυγα οἱ γϑίδγβ τι ἰο (1485, οσγβέ. ΡΒ}, 
ϑδογ. ϑοβηοῦ ἴῃ 15 ΗΘ] ηο χα, δὰ (ὐδίδιοσ ἴῃ 
[8 Δαν. (ἢ. 18. (Ἰηπο. 1... 2,4. Τα ἔρυτο 18 δσοτὰ- 
πΊοη ἴη 86 ατϑοκ (Ἰδϑ81ς 8} ψ γιοῦ, (866 Μδίῆῃ. σε. 
τ.) διὰ 5 ποΐ υηΐγεφισδηέ ἢ (Π6 δέ! οπθ8. [{ ἰ8 
τηβπιίοδί τας (6 βθηίθησθ ἰδὲ Ὧδ6 Γοβέγιοίβα ἰο 
ναὶ νηΐ Ὀθίογθ, Ὠδημθῖυ, {ΠΠΠρ8 ἀοηθ «ἢ ἀϊ851- 
τουϊδίίοη, 8)ηἀ ΜΠ ἢ ἃ νον ἴο [ἢΠ6 ργδῖ86 οἷ θη, ποί 
αἰέ {πϊηρ8 ψ]οἢ ἅτ πο ἴῃ δάμη γαιοη ὈΥ τηθἢ. 

10----18. ὅδε τῆ6 ἢοΐϊδ οἡ Μδϑῖίίὶι. 11], ὁ, 18. (ο- 
τηϑηΐδίοσβ ἤᾶνα ὈΘΘη ΘΧΟΘΘΟΙΏΡΙΥ ρυζΖίοα ἴο ἰγᾶοθ 
{Π6 σοηῃδχίοῃ Ὀοίψθοη {686 ἰἤγοα νϑῖβο8 δηά (ἢθ 
ῥγθοοάϊην οη68. 16 πιείμοά δἀοριεα ὃν Ποαάτιαβο 
δΘοίη8 [ἢ ἰϑαϑέ [140]6 ἰο οὨ)δοϊίἼοη. ἩΗϑιηιηοηα, 
Ηδρυπιδη, Ροίϊ, Καΐηοοὶ, δηὰ οἴοῦβ, (δ) Κ τπδὲ (δ 6 
νΘΓΒ68 Π6Ι Ποὺ ἤᾶνα τπηυΐυδὶ σοἤθγθησθ, ὩῸΓ 86 {π6 0 
οοηπηροίοα Μη τἢ6 ργθοθάϊη. Ετοπὶ {π6 ρϑγϑβ! 6] 
ΡΑΒ8ΔρΡ88 1η Μαίιῃ. 11, 12. 18, ὅ. 18, ὅ, 81. 1 βΒδουϊά 
866π) (αὶ {{Π 686 δοπίεπέϊ “δῖα Ὀτουρῆξς ἐογναγὰ δὲ 
ΔΏΟΙΙΘΓ (1π16, ἀηα [ἢ ἃ αἰοβεσ σοηηροίίοη. Καυΐποεὶ 
δηιἰοάνοιιγβ ἴο δοσουηΐ ἴογ (8 Βυΐ 1 πᾶν ἢθγϑ 
(483 οὔ ΟἰΠ6 Γ᾿ οσςϑβίο5) ἀδδσποαΐν ραββθα ονοὸγ 41} 
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᾿}8 Βηθεβρυη ἀφαιποίίοηβ, δὰ οὐνοῦ βρθου δι οη8, 
ἰουπάδα οἡ τῇ6. ρῥγδοδυῖοιι8, δηα, ᾿Ἰηα4666, υἱέετ!ν υη- 
ἰθη6 Ὁ] 6 ΠγΥροίπο6815, οἵ ἃ (ὐποιηοίορία, νῃϊοἢ ἰοσιηδά 
(86 {.Κ8) [6 θα815 οὗ δῖ. [6 ̓85 ΟοΒρε!. 

19. Ηδγο οὖν [ογὰ (84γ8 Βοβθηπ).) Γαῖα Γἢ8 (0 (ἢ6 
8:}076οἱ νι τ ῃ1Θἢ 6 Παα σοπηηθησθοα ἢ)18 ἀἸΒΟΟΙΓΒΘ, 
πδοΪγ, (ἢ6 υ86 οὗ τσῃθ8. Οὐ 6 ΤΏΔΥ βιρροβα (στ 
Μεγ. οτγῃο, [πἰτοά. 4, 63.) τ[ῃδἱ 88 (6 ράγαῦ]ο οὔ [ἢ6 
υη]8ὲ βἰενναγὰ 88 ρΡγοροιυπαθα [ἢ ογάδγ ἴο βδῇον 1ὴ6 
ῬΓΟΡΘΓ 86 οὗ ψραί (ἢ), 80 88 {[18 ἴο βϑῆονν [ἢ 6 ἀαηδον 
ΟΥΓ αὐμδὶηρ ἰἐ. .. ἮΝ 

19. ἄνθρωπος. 1 Ὧ88 Ὀδθη πρμιοῖ ἀϊδριυϊοα, Ὀοίἢ 
διωοηρδί δηοίθηΐ δηὰ πιοάδγῃ (μη θηϊδίουβ,. ψν ἢ 6. 
{πὸγ πα ἐοϊ οσιηρ ΒΟΥ δ6 ἃ γρδὶ ἢ ϑίογυ, Οὔ τ γον 
ἃ [Δ0]6, ΟΓΥ ἃ ρμαγαδοἰ ισίογία, 1. 6. Βοιηοτηρ σοιη- 
Ῥοιπαρα οὗ θοιν, ἐουμά θα οἡ ἴδςοϊ, θυ. δἰογηθά ν ἢ 
ςοἸουγίηρ δηἀ ᾿πηαρΈΓΥ. ΒΟΠιΘ. πιδϊηΐδίη (Πδΐ 8. δαά- 
ἄμοοε ἰ6 ἤρτθ σῃαγδοίοσιζθα ; οἴθοῖϑ, 4 βλαγίϑοε. 
Οιὐἶιοῖβ ἀρϑίη βΌρροθθ ἰδαῖ [ἃ νγὰβ (δίδρἢδβ, ογ Η8- 
δῆ: ΠΟΙ 846 ποτ ψδηϊηρ [Πο86 ψῆο σοη]θοαίιιΓα 
Ηεοιοά Αμπίρα8β. εϊβίθιη {Π1} 8 1 ραίη {παῖ 8 
ϑααάάμοοσε 18 ὮδΓα ἀθβογθ64, ἴγομη [Π6 τςοἢ 65, βιπηρέϊι-: 
Οὐ ἴαγθ, σοϑίϊυ οἱοιίηρ, δηὰ {|| γθαυθδί πδὲ ἢδ 
τδάρθ. ΕὸΡ τἢ6 αγιβθθ8 (οὔϑογνοβ ἢ6) Ὀοϊονοά 
(παῖ ([Π6 501}} ϑυγννεα [Π6 ὈΟΑῪ ; (ἢδγ μϑίβα οἴξρη, 
υἱ οὐ 2816 ἜΡΡΗῖς. Δ ΨΟΓΘ ῬΟΟΓΟΣ ἔδδη (ἢ6 
δ. ἀπ ἀὐεδδε, ον ἴῃς νϑιῖουβ Πγροϊῃοϑοβ ψ Ὦοἢ ἤδᾶνα 
θαθη ἀδνί 864, δηα ἴῃ6 Βυρρογίογϑ οἵ [6 πὶ, 1 πχυϑὲ τα- 
ἕο (Π6 τοδάϑν ἴο Ῥοΐθ᾽᾿β ϑγῃορβ. οἱ β (γρ, δηθὰ 
Κοροθ οι 5 Αηδίθοίβ.Ό οβοαυλυϊίογ δα Κυϊηοεὶ οὐ- 
86Γνα, [80 (Ποῦ δγΓ6 πΊΘΩΥ {Π1η08 [ἢ -[ἢϊ8 Ὡδγγδίίοη 
ψοἷι ᾿ηἀϊοαῖα ἃ ραγαδίο; 88, ἴοτ ᾿Ιηβίϑηςα, (βαν {860,) 
εἶνε παῦπθ ]αχαγμς ἔτοτα ἴπ6 Ηοῦτ. ἼΗΙ (ἀφδβιϊί οὗ 
8884 66), ΜΉ 1Οἢ 866 π8 ἃ ἑεῖφηθά πᾶτη6. Τί 8, ἢον- 
δνΘΥ, ΔρΡΘΑΓβ [0 Π16 ἃ ΨΕΓΥ ΡΓΘΟΔΙΊΟΙΒ ἀΓρυμηΘηΐ ; [ῸΓ 
(σταπίϊρ ἴῃς ἀσγινδιίοη, ΝΟ ἢ 18. φυθϑιϊοηδιἶθ) {88 
δέίογῳ ταῖσι Ὀ6 γα, [πΠουρῇ (ἢ6 παπιθ ογα οι οιι8. 
Απά, τρογθονοῖ, 1,8 Ζαγι8 88 ἃ ὙΘΤῪ ΦΟΙΏΠΠΟΠ ὨΒΠΊ6, 
88 ΤΏΔΥ Ὀ6 β86θὴ Ὀγ [Π6 Ὠιμηθγοιιβ ραβθᾶρθδ οἰϊβα Ἀγ 
Ὑγεἰϑίεἰη. 1 δἰ, πονανοι, (80 10 065 ἀρρθᾶγ ἴο 
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ὕῦ8 ἃ (Ἀ5]6 οὐ Αγ Ϊ 6, ῬΓΟΡΟΥΥ 80 οδ]]δά , 5ἰηςὰ 4}} 
1Π6 οἰγουπ)ϑίδησε8 βθθπ) ρῬΑΓΔΌΟΪ ΑΙ], 8ηἃ Ἔϑρδςοίδ! }ν 

, 8,8 ΟΠ6 ΥΘΓΥ͂ 5. 1}1}8ΓὉ [0 ᾿ζ 48 θθθῃ ργοάυςσά ὃγ [ἡρῃϊ- 
ἴοοι ἔγοπι ἐπ ΒΑΟΥ]οηΐδη Οὐθλδγα, ΨΉΘΙΘ Μ͵ 8.6 
(οἷα ἐπί ἃ οσογίδίη Κιηρ τηδὰς ἃ ζῦθδὲ ἴδαϑί, δηᾷᾶ [1η- 
νι6 4}} (ἢ6 δΙΓΒΗΡΌΓΒ; 8Π4 {ΠΕ6Γ6 σᾶμηθ 016 ΡΟΟΓ δὰ 
δηά 5ἰοοὐ δἰ ἢ 8 ραῖο, δῃά βαϊἃὰ υπηίο {πείη, Οἷνα πὴθ 
σης δὲέ, ἀῃὰ πο Ὺ ποράρα᾽ πἰπὶ ποῖ; δηὰ ἴθ εϊά, 
ΜῈ [ογά {Π6 Κίηρ, οὗἉ 411} 186 φγθαῖ ἔξαβί ἔῃου ἢδαϑὶ 
Ἰηδάσ, 15 11 Παγά 1ἢ [ΠΥ ΘΥ̓́68 [0 ρμῖίνθ π|Ὲ ἃ {γδριηθπεϑ 
116 δηοϊθηξς (ὐοπιηθηίδίοιβ ἴοο (48 ἹΠοορἢγδοι) 
τηδϊηἰαϊη ἰηδὺ ἰἪ 88 ἃ ραγβΐθ, μοί ἃ γι Ὠἰβίοσγ. 
Ουη {ἢϊ15 53:}0]6ςὶ [τηυδὶ τοίογ [Π6 γοϑογ ἴο ἃ ἰσηρ δῃά 
δαπηὶγ Ὁ]. ποίς οἵ Ὠγ. ιν. οδδηπι. απὰ Κιυϊ- 
ποοὶ οὔβογνο, (Πδ΄ (ἢγιδί ἤόγο πδὰ ἰῇ νον ανὺ τἰοῖ 
ΤΩΔ ὙΠΟ86 Πα Ὀϊ(8 ΘΓ 511η1184Ὁ το {Π|086 οἵ Ἐ6 Ῥόγ80Π 
ἀδβογί θεά ἴῃ 1Π6 ρϑγδῦϊθ. ΒῪ {8 Πδεσαϊϊοη (880 
{Π6 0) Ψ96505 ἱπίθη δα ἴο ἴδβοῇ ἢϊ9. ἤόάγογβ, δηα δβρϑ- 
οἶδιν [Π6 ῬὨδΓΙ8Β6 68, (σομραγα νοῦ. 14.) {Πδὲ {ΓΔη5|- 
(ΟΤΎ 8η4 Ρογίβια]6 τσ 68 ἀγο ἴο "6 ἐδ ΠῚ} Δα τη" 
ηἰδίογε, δῃὰ δβρθοῖα!ν ἀπὲ Ὀοηδἤσοποθ δηὰ |1δ6- 
ΤΑΙΥ 8τ ἴο ὈΘ Θχογοϊβθα ἐοναγά8 {Π6 ῬΟΟΓ, [δὲ {Π6 
ἱηπῃυμηδη δηά 10 γαὶ ΓΘ ΔΡου  Π8 016 ἸῺ {Π6 βῖρῆιϊ οὗ 
Οοά; δηά δήθ ἢοΐ δαπρίθά ᾿ηΐο {π6 Παθι 1005 οὗὨ 
τὴ6 6586, ποῦ ΜΠ] {ΠΕ (88 Πανὶπρ Οἢ δαγίῃ γὸ- 
σοἰναά τΠεῖγ σοπηογ8) διϊδίη ἴὸ ρογροῖιδὶ ἀπὰ σο6}685- 
εἴα] Ὁ] βϑίηρθ. Οἡ [Π6 σοηίγαγυ, (πῇ {Π|6 Ρΐουβ ὕσοΣ 
ΘΏ]ΟΥ 1ῃ6 ΘΒρεςοῖδὶ ἔδνουγ οὗ (οὐ, δηά, αἷϊον ἀθαδαίῃ, 
Ψ1}} οδίδίη σα θϑίῖαὶ δηα ρεγρεοΐυδ] γτοναγάβ. ὍΤῆδὲ 
265:.5 1η [6 ργθβθηΐ ρῬΆγΑΌΪ]6 ἢδϑ δβρϑοίδὶ σγϑίδγεπος 
ἴο 1η6 ῬΠἢΑΓΙ8668, 18, [ῸΓ [ΠΔΠΥ͂ ΓΟΆΒΟΠΒ, ΥΘΙῪ ρτγοῦδθίο. 

19. ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον. ζ τηυθῖ Ὀ6 
ὉΡδογνοῦ, {δαὶ [Π6 πορφύρα ἤεγΘ ἀδποῖθβ ραηγρίδ σαὰγ- 
“ϑηΐδ, ὈΥ δῇ 1άϊοπι σοπηπηοη δνθῇ ἴἢ σὰν" Οἢ .: 
υᾶρθ. ΒΌΓΡΙΘ οεἰοϊῃίηρ, ψηϊο ΝΘ ΠΊΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ 
δὰ οΥἹρΊΏΑΙν ὈδΘθη ΟῚ ΟἿΪν ὈΥ τογδϑὶ δηά ῃΟΌΪ6 

ῬΟΙΒΟΠΔΡΈΒ, ΓΟΙῸ ἴῃ 1Π6 {Ππ6 οὗὨ οἱ βϑανίουγ ἰἢ 936Π6- 
ΓᾺΆΪ υ86 διηοηρ ἴῃ6 τίς δηἷ ορυϊεηί. 866 Με. 
Ἡογηο᾽β [ηἰγοά. Ρῥ. 4. οἢ. 9. οἡ {6 γ688 οὐ ἢ 6078, 
νοΐ. 8. Ρ. 892. οἱ 8.8ηη. 50 Ευεγρ. διποησθδθοα, Ό. 
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βίας δὲ πορφυροῦς θαλάσσιορ, οὐκ εὐτράπεϑος : Ὑ Ὠϊςἢ μ88: 
88.676 18 ἐκέίβι αν ητα αἰζογθὰ Ὦν ἔαεις 0 περιῷορορ, 
ὈΥ Μυδρτᾶνο [ο δ᾽ οὐ περίφαρος. ΤΉ τὰς τοδαίηρ 1 
θ6 ον ἴο δ6 δ᾽ οὐ πορφυροῦς. ΤὮΘ 8Β6η56 Μ1} (ἢπ15 Ὧθ, 
(58 18 15 ποί Π|Κ6 {παι οὗ τῇς ρωγρεγαζὶ, ᾿. 6. ἀϊοϊέοο, 
θυΐ ἰς θαλάσσιος, Ὠοΐ εὐτράπεξος. Ηοτ, (Ἄγῃ). 8, 1, 
42, “Νέας ρυτρυγδγα 81άδγθ οἰαγίογ ἀ 6] 1 υδι6.᾽ 
ο 1“ν. 9, 17. ““Θυυπιὶ Ἰηΐοσ ρυγρυτδπ) δίᾳι6 Δ ΓΊΗΏ, 
οπϑεδίασα ἰογίϊπηθ ἀρραγδέθυβ." Γμαΐ [6 υϑ88 οἵ 
[2086 ΡΟΓΡΙῈ χαγηηθηῖβ νγἃ8 σΟηδΙ ἀοΓθή ἃ8 ἃ τηδτκ οὗ 
ἸΧΌΓΥ, ἀρΡοαΓβ τοι Ατἴῃρη, 616. Β. τοῦ μὲν Μίδου ὑπ᾽ 
ἀνανδρείας “καὶ τρυφῆς καὶ ἐν πορφύρᾳ κειμένῳ. ΤΕ 
ψοτγὰ βύσσος 15 ἀογνοά Ὀγ Βαἰαπα ἔγοπι [ἢ 6 Ῥαγβίδῃ οἱ 
Ατγδῦϊς δὶς, ψὨϊοἢ ἢ Τρ ΕΠ ἀσθγῖναβ ἴγοπι τἢ6 ἨΌ τ. 
ΧΩ, ψ 086 ογσίη Βοχϑίοσ (1 8 Ἴτδοῖ ἂς Βγ880) 
{Π1ΠΚ8 ταυϑί Ὀ6 βϑουρῇϊ ἴον ἴῃ {π6 Εργριίδη ἰδηριαρὸ, 
ψΠ ὁ, αἴτον {Π6 8656 οὗ ϑοϊοπηοη, Ὀθρϑῃ ἴο Ὀ6 1ῃ υ88 
δϑιιοὴς (6 Ηρῦτον ; δίηοθ. ροΐίαγα ἰῃαῦ {{ὴ6 (ἢθ 
ὨΔα οιρογοά {Π6 ἰογ Ὁ. [Ι{ ἀδηοῖεβ Ἵχίγθηιεϊῃ 
ἢης δηά πιρῃς-ρειςβα οἰοίῃ, οἵ ψῇῃϊοῃ νᾶτιοῦφ Κιηάβ 
86 πιρηϊοηθε, Ὠδιηοῖγ, {Π6 ᾿πάΐδη, Ἐσγράδη,. (Ϊῃ- 
οἰυάϊηρ {[Π6 Ῥῃοωηϊοίδη,) ἀῃὰ τΠ6 ατοοίδη. 88 1η- 
ἄϊαι, ψ ὨΙΟἢ δοθῆ ἰο ἢν ὕθϑη οοδέοῃ, 18 τηθητοηρά 
Ὀγ ῬμΠ]οβέγ, γι, Αρο]ίοη. 92, 9. ο. (οἰϊοά ὃγ ει. 
βύσσῳ δὲ τοὺς φανερωτέρους αὐτών φασὶν ἐστάλθαι. Αἢ 
8 (ἢ8 ποέξίσοα ὈΥῪ ῬοΙυχ 7, 17. ᾧ 7ὅ. ἡ βύφσος 
λίνου τὶ εἶδος παρ᾽ ᾿Ινδοῖς᾽ ἤδη δὲ καὶ παρ᾽ Αἰγυπτίοις ἀπὸ 
ϑόλου τὶ ἔριον γίγνεται, ἐξ οὗ τὴν ἐσθῆτα λίνον ἂν τις 
μᾶλλον φαίη προσεοικέναι πλὴν τοῦ πάχους. ΤΠ ΕΠΥΡ- 
κα 18 (ἢ ἀδβογιθοά Ὀγ Ραυβδη. ΕἸϊᾶς, ὅ, ὅ. θαυμά- 
σια δ᾽ ἄν τις ἐν τῇ γῆ Ἠλείᾳ τήντε βύσσον, ὅτι ἐνταῦθα 
μόνον, ἑτέρωθι δὲ οὐδαμοῦ τῆς ἑλλάδος φύεται --- ἡ δὲ ̓βυοσ- 
σος ἐν τῷ λείᾳ λεπτότητος μὲν ἕνεκα οὐκ ἀποδεῖ τῆς 
᾿Εβραίων, ἐστὶ δὲ οὐχ ὁμοίως ξανθὰ. Απά Λοβιαίς, βίος 
δὲ αὐτῶν ταῖς πολλαῖς ἐστὶν. ἀτὸ τῆς βύσσου τῆς ἐν τῇ 
ἸἩἨμλίδι φυομένης: κεκρυφάλους τε γὰρ ἐπ’ αὐτῆς κ 
ἐφσθητα ἩμγάρεΣ τὴν ̓ ζλλην. 5366 Ῥίη. Η. Ν. [Ι9, 1. 
ϑ41α). Εχογο. Ρ]ΐη. ρ. 701. δηὰ εϊδηΐ, ἴῃ [18 Ὁ 15- 
βογίδι. Μίβο. ρ.1, 212. [ ἀρρϑδῖβ ότι ἴΠ6 ρά5θα 98 
οὗ Ροΐϊυχ, {Πα} ἴῃ [15 τἰπι6 {6 βψοσι οὗ Εργρί ννδβ 
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σοπηροβοά οὔ ᾿ΐπϑη δηᾶ οοϊίοῃ, Κα οὐγ 7πδον.-σοοῖ- 
δον. ὍΤΠ686 ᾿ἸΠΘΉ8, ΟΥΓ σοίί(οηβ, ΜΟΙ - οὗ νϑγίουβ οο- 
Ιουγθ, δηά διηοηρβῖ οἰἤοῦβ ρεγρίε; ἤδῆσα {ἢ 6 γα 185 ΠΟ 
ΤΟΆΒΟΉ [ὉΓ βιρροβίηρ (ὙΠ 8οη16) {παᾶΐ {Π6γα 15 ἤθγα 
Δ λεοπαϊααὶμδ. Τηῃδαὶ {Π686 σαΐπιθηῖβδ ψογα οΠΙΘΕΗ͂Υ 
σοηῆπροά ἰο ψοπιθη, δηὰ τπογοίογο οἰδιηϊηδίο, ΤΎΠΟΣ 
δἴζοιηρίβ ἴο ῥγονϑ ἵγοπι Πθοογ. [ἀγ]. 9, 78. βύσσοιο 
καλὸν σύροισα χιτῶνα. 
20. πτωχὺς---ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ἥλκω- 

μένος. Α ἴτοαφαθης γοϑοσί οὗ θερρᾶγβ 88 {Ππ6 ρογίδὶ 
ΟΥ ΡΟΓΟἢ οἵὗἁ ἃ ΤΟΙ πηδη8 ἤουβ6. Τῃυβ Ὑ εἰδίοίη 
εἰΐ68 Ηοηι. Οἀ. ρ. 386. ἴδε δ᾽ ἐπὶ μελίνου οὐδοῦ ἔντοσθε 
θυράων. Κι. 62. ἐλθόντες δ᾽ ἐς δώμα παρὰ στάθμοισιν ἐπ᾿ 
οὐδῷ ἐξδόμεθ. σἤθγα ΕΒ Π δι 8. Οὔβογναδ: πτωχικὸν 
ἦν καὶ δυσωπικὸν. 6 8.6 ποῖ {Πογοίοσγα ἴο βΈρροβθε 
(στῇ ῬΙβίορ ἢ] 8, δηά, 45 1 βεθιηβ, Βθζα, Μοηΐδηιβ, 
ὅς.) (ἢδΐ, οἡ δηἀοανουτγίηρ ψὶδιη ἋΠ6 Ὠουδ6 ἴο οΡ- 
(ἰὴ {Π|6 ΒΟΓῶρ8, ἢ6 ψ8ἃ8 σϑριι ]ϑοά δηὰ {γονῇ {ΠΟγ 
νἹοἰθηγ. Βορραγθ ἀουθέ]688 βἰδοηθα {ΘΙ 56}ν88 
δ [686 ροΙΠΟἤ 68, ἰῃ οΥὔογ ἴο (41 πόσα υπάσγ {Π6 
νίενν, δηά οχοϊία {π6 σοιηραβϑίοῃ, οὗ (ἢ τηδϑβίοσ οὗἅ 
τῆς ἢουδθ. 

Ἠλκωμένος, ζμἰϊ ΟΥ δοΥ65, ἃ58 Ῥθγβοῃβ οὗ (8 σοηά!- 
ἰἰοη οἴδηῃ ἃγὰ; ουϊδηθουβ ἀἰβογάθγβ δοίηρ ἱπή]υσοά 
ΌΥ (Παῖς αἰτί δηά νγοίοῃθα ἔσθ. ὅδοὸ θᾶ 8. (εἰϊδὰ 
Ὀγ Ὑεί8.) ““ Κοραθδίιγ ἃ πιθηάῖςο ασυοάδι ὨἈΪΠΘΓΟβο." 
ἼΠ6 6886 18 σοηβίἀογοά ἰῇ ἃ πὰ αἱ νον Ὁγ εάάε- 
1108 δῃηά ϑαυδογί. 1 πηιϑὲ Βθγα δάδυσθ δῇ δρροϑβίϊθ 
Ρδβ88ϑὰρβ οὗ Ηοπιεσγ, Οά. ρ. 321. νι ϊοἢ 1 83πὶ βυγρτγίβοα 

ο Βδοικὶ ἤᾶνο οβοαροά 8}1 {6 (οτηπηδηίαδίοτβ : Πτωχὸν 
ἀνιηρὸν δαιτὼν ἀπολυμαντῆρα, Ὅς πολλῆσι φλιῆσι παράσ- 
τας φθίψεται ἁὡμοῦς, Αἰἱτιξφών ἀκόλους - ψὮσογα [ἢ6 ϑ6ο- 
᾿αϑὺ ψ 61} Κα θεν ἀπολυμαντῆρα, τὸν τὰ καθάρματα 
ἀποφερόμενον τῶν εὐωχιῶν. 

921. ἐπιθυμών χορτασθῆναι ἀ. τ. ἀαδιγίηρ τὸ 6 δά. 
50 ῃ6 δηςσιθηΐ, δηά αἰηγοβί Αἰ τηοάδθγη (οιητηθρηία- 
ἰοτβ8. ΕἸΒΠΟΙ, ΠΟ ΘΝΟΙ, ΓΟΠ6Γβ, ““ σοηΐσηςΏ9 Ογδῖ, 
τηδρηὶ 6ϑ{Ππ|ᾶραΐ," Δηἃ 88γ8 [ἢδύ 8:1: οἢ 18 [ἢ6 56η86 οὗ 
ἴπ6 ψογὰ ἴῃ ἃ ρᾶβϑβϑᾶρε οὗ [,γ8148, Οτγαΐ. 24. Ρῃ. 31. 
ΤΠ18 Ἰηἰογργοίδιοη 15 δἀορίοα ΡΥ Κοηϊρβιγ)δη δῃά 
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Μεὶοδίοσ, 88 αἷϑο ὈΥ (αδηιρῦο, νῆο ἰἐγδηββίθϑ, 
ἐς γγᾷ8 αϊη ο δοα οὐ :" ψ ΠΟ ἢ6 ΒΌΡρΡογίβ ἰπ 8 νϑῦῪ 
ἱηρθηϊουβ ηοΐθ, [ἢ6 βυθδίδησθ οὗἨ ψὮ1Οἢ 1 5}4}} ἴᾶῪ 
θείογθ ΠΥ τοδάθσβ: “ἼΠΘΓΘ 18 Ὧ0 ἰοιπάδίίοη [ῸΓΣ 
ΒῸΡΡοβίηρ, ποιίθοσ ἀοθβ ἐπιθυμών ἱπηρῖὶγ, ἰδ Πα νὰ8 
γεξιδοά {ἴ6 οτυρ8. Παίς 6 ἀΙα ηοέ οδέαϊπ (ἤδη, 
15 ᾿Ἰποοηϑιβίθῃς Ψ ΜΙ {ῃ6 αἰτουμηβίδηςσο8. ΤῈ νογά 
ἐβέβλητο ἴοο ἀοο8 ποῖ τηρᾶὴ ἰῃδὺ ἢ6 ννᾶβ ὁποῦ ἰαϊὰ 
(Πθτ6, θυϊ πᾶ ἢ6 ψ88. υϑ0}}ν 80 ρ]δοθά 3, ψ οὶ 
ΜΟΌΪ]α οί ἢᾶνα ΠΔΡΡδϑηθα 1 ἢς δά ρσοΐ ποίῃιηρ δ 
41}. Μογϑονοσ, γα ἥπά (δὶ 6 ν5 ἀποιῦη ἴο {π6 
ΤΙοἢ ἸηΔη. Β651:468, ΔΌγδβδίη ἀοϑϑ ποῖ πρυτγαϊα ἢ πὶ 
ψ ἢ ἐπληπιαπὶέψ, ας ΟἾΪΥ ἐωσμγν." [Ιἢ 4}} {Π|]8, 
ον ΘΓ, ΠΘΓΘ ἈΡΡΘΏΓΒ ποι ἰης ΝΘΓΥ σοηνϊποίηρ. [ 
ἀοο8 ποί (1 στγδῃῖ) ἀρρθᾶγ (δὶ ἢ6 νὰβ γείμδοα (ἢ 8 
ΟΥ̓ 8; ἰπουρῃ Ο,αοί!ι8 δηα οἴθουβ ΒΌΒΡοΟβἜβ 80. 
ον ἐπιθυμῶν ἢδ5 τηρΓ Εν [ῃ6 ἴογοθ οὗ ἐπαιτών, 1. 6. 
λωπιδέν ργ»αγίηρ, 1. ἃ. ὑ τὲ τἬῦογὸ οπἷψ {ον ἐδθ ογωηιδα, 
ὈΥ 8ῃ 6]11ρ0818 οἵ μόνον, ἃ8 1 ἃ Τῃουβδηα οἴ Γ ρ88- 
βᾶσοβ. ἴπαθθὰ ἢ18 Ῥείηρ ἰδιὰ [ἢθγθ δχργθββθα 85 
το. [{π|ι8ί πιδι δίῃ ἴοο τῆδι {Π6 οτγίπια οὗ (6 
τ οἢ τη ν)88 ποί οπίψ ἰἸΧΌΓΥ, δηα ζ,,ΓΟΒ8 56 5] 1 γ, 
με {Π4ΐ, ΔΒοιρδα ἰη 86 ῆ83ἢ ργδιιηοδίίοη, ἢθ ἢδά ἢο 
ἐπουρσθς ΟΥ ἄγ [ὉΓ [Π6 τηϊβοσῖὶθ8 οὐ ἢ18 ΡΟΟΤῸΣ 
Βγϑίθγθῃ : οὐἤοσνιβθ, 80 ἀδρ] γα 6 δὴ οὐ]θοΐ πιιϑὲ 
ἢανα οδίδί θα τπιογὲ [8 [8 ογμπιδδ ΟΥ ΒΟΓΆΡ58 ἔγοπι 
ἢ18 [40]16.0. ἘῸΓΣ (48 Κιυϊηοθὶ ΟὨβαγν68) δοσογαϊηρ (ο 
(Π6 σομητηδηά οὗ {πΠ6 ἂν (δαί. 15, 7 δι 8. 15. 68, 
. Ῥγον. 8, 47.) ἰΐ νὰ8 ἢ198 ἀυΐν ἰο πᾶν δογάρά 
[ὩὭΟΓΘ ΒΟΒΡΙ[4016 ἔλτγο, τηβάϊοαὶ δἰζθηάδησα δηὰ ἢυγ8- 
ἴῃ, ἴο 50 ἀδρ] γα ]α 8η οδ]θοί. 

Ω], τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέξης, 
ΜΒΙΟἢ [61] ὃν οὐαποδ, 88γ85 Βοοματί. Ὁ Οὐ (ΓῺ ἢοΓΘ 
ποίς68 ἃ τηᾶχὶπὶ οὐ Ργιπαρόοτζδβ, τὰ πίπτοντα ἀπὸ τῆς 
τραπέξης μὴ ἀναῖρεσθαι,  ὨΙΟὮ, 6 Βᾶγ8, 8168 ἐῃδὲ 

Ἐ ΤἼδ νγογὰ ταῖθοῦ βθθπβ ἕο ἱπάϊσαϊα ἐπδΐ, ἔγουι ἐηήγηιέψ οὗ 
δον, Ἀ6 νγὰ8 δὰ ἴποτὸ ὈῪ Ἦΐ8 ὕτίεπμᾶθ, ὙΏΙΒ ψογὰ 18 δβρεοιδ νυ 
ιἰ8οα οὗ δβ'οἰκ ρβεσβοῦβ, 850 Μαίῃ. 8, 6. ὁ παῖς μου βέβληται παρα- 
λυτικὸς. Απὰά 14, εἶδε τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ κυρέσ- 
σουσων. : αν 

᾽ 



φἀά 51, Κυκξ, ΟΗΑΡ. ΧΥΙ. 

[ΠΟῪ δς ἴο ὕθ ἰεἢϊ ἔογ {Π6 ροοῦ. Βιιξ 1 866 πο γϑάδοῦ 
ΨὮΥ ψπῦ Βδου ά ποῖ ἰεγα Ἰῃἰογργεῖ Ψίχια δεγᾶμε ται ὸτ 
(ἤδη οὐπηὗν, ἀπ ἴδκα ἀπὸ πίπτοντα, Ὠοΐ 80 τὨοιιςἢ ἴοῦ 
τῆ δί δοσ! θη  }}γ ε}} ἔγοπι {π6 (806, 85 {πὸ ἐεδσυίπρδ, 
ἐπ δκοζεν νιθαί. ΤὨ]8 τηϊεγργοίδιίοη 15 οοηδγπιοά 
Ὀγ (Π6 ραββαρα οὐ Ηοπιοῦ }ι8ί δείΐοτγα οἰϊοά, δὰ {πε 
δοδο 480. 

1. ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐ. ἀ. τ. ἔ. α. παν ἰκ6 ἀορο. απ 
από. ἐἑοκεα ἀΐδ δον. Ουῖ οὗ ΡΥ, 58 βοῆθ. ΓἘπι8 
διδιίη 1, 4, 11. (αἰεὰ Ὀγ  εῖ5.) Μοίυϑ οἱ 1086 
τ δο τ σογαϊβ, αὐ τηοϊυπ οἴ18π| σδηθηὶ ν]ἀεγαί. 1 ἢ}5 
ονθνοῦ βθθ5 ὑηρσοτγίδιη : [ἰοῦ (α8 Βϑοάάτγιασε νεγν 
Ρτγορορῖν οὔβογνοβ,) ἢονθνογ ἰδηϊθηΐ πα ἢραιεν τς 
ἰοηρια οὗ ἃ ἀορ' πᾶν 6 1ἴΠ 510 ἢ ο84868, ἴπ6 οἰγουπ- 
δίδῃσα 18 ΒΌΓΕΪΥ γεοογοά ἰο 8ῃδνν {Πδὶ 15 υἱσεγβ ἰδ Ὺ 
δι, ΔηΠἃ ΨΕΙΟ ποΐὶ (858 8424} ἴῃ δῃοίποι εᾶ86 οχ- 
ῬΓθεβ65 ἴΐ, οἷ. 1. 6. ) οἰἴποσ οἰοδοά, οὐ' δομπά τρ, οὗ 
τνοἰἐὑβεά υυἱἐἠ, οἰπένιεπέ." ὙΠαῖ ἀορϑ ἀγὲ ἕοῃα οἵ δἱοοι, 
18 Κῆοψη. δ661 Κίηρβ, 41, 10. δηα (οπιραγα Βου] θ᾽ 8 
Ναῖ, Ῥῃ]ο5. ρα. 4. Ρ. 280. Τῆδβε οἰγουϊηβίδεςσοβ, 
Βον νογ, ἅτ ΟἿΪΥ ογπαπιενέαί, δτιἃ δγὸ τηδδηῖ [0 
8ῆσνν ἴΠ6 γος ῃο6ἢ689 οὗ [,4Ζᾶτυδ, Δηα [6 θαΓθδτγοι!ϑ 
πορίεοί οὗ (Ππ᾿ τοῦ τπλδῃ. 

Φ4, ἀπενεχϑῆναι αὐτὸν ὑπὸ τ. ἀ. ε. τ. κι τι  Ψ. Αὐ- 
τὸν, λίηι, ἱ. 6. ἠΐξ͵ δοιί. Ἐογ ἴΠ6 βοὺ] 15 σδ θὰ ὃγ ἐς 
πάπα Βογηθ ὈΥ ἴπ6 ρογβοὴ ψψῇοβο Ὀοάγ 1ἰ οσουρίθά ; 
ψὨϊοἢ Οτοίυ8 1ΠΠϑύγαῖο8 Βοῖἢ ἔσοιη {Π6 οσυϑίοῃῃδ οὗ 
(Π6 Ηρθτον5, Οτγοοῖϑ, δηὰ 1,διη8. οβθηῖη. δηά 
Κυΐηορὶ γοηδικ, {Πδ {Π6 8016 ποιίοῃ οὗ [,ἈΖδΓιιβ 
Βείῃρ; τγαπηονοα ἴο 8. βίδίϊθ οἵ ϑῃργθθ δι !ο ἰϑ 
ἀγαββθα ἃρ ν "ἢ ἹΠΠΡΘΓΥ ἀρστοεαῦ θα ἴο {Π6 Ορ!ηΐοι οὗ 
ἐπε εν," ᾿Βποιπουρσῶς τὲ 186 800}158 6 Γὰ δἰϊοσ ἀθδίῃ 
ςοηνοναα ἴο (πεῖν ἀδειηδίίοη, ΘΙ ΠΟΥ ὅο ἤρᾶνθη οσΣ 
μοἷ!, θγ ΑὩροΐδ, δπὰ πὸ ἀοιιδὲ (οῦβογνοβ )οδασιάρε,) 
ἢ (Π6 υἱπιοεῖ Ρτοργίθίν, οοπδιἀθγηρς ἢονν δι {48} 

Ὁ Οἱ εἰνίς οσοδδίοῃ (οὔδεσνεβ ἘΟβθηΏ).) 88 ΟἹ ΤΊΔΠΥ ΟΙΠΕΣΒ, 
Ζ6δὺ8 ἀϊὰ νῆδιί ρορυϊαν ἐδβοΐθγβ ουρῆϊ, ἀηἃ ὑδ0.8}}γ ἀο, ψἢο, ἴογ ἢ 
Ῥυγροβα οὗὨ ἱπδιγιοίίοη, οροββίραα ὑϑαι ἐΠοἷν ἀἰϊδοοῦγδο ἰ0 [ἢ 6 πηϑη- 
Π6γ8 οὗ {6 8θρ6, δηὰ (ἢ ορίῃἰοπβ οἵ (Ποῖν δυάίῖοσα. ΤῊ ρειηςὶρὶα 
ψὉν1}}} αἰϑο ΔΡΌΪν ἴῃ τ 6 [Ὁ] ον ὴρ ρατὶ οΥὨἉ {π18 παγγαιίου. 
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ἷς 18 ἴο {861 θεπονοϊθῃΐ πϑίυγο, δηα (ὁ {6 οἰγου- 
βϑίδησοβ οἵ ἃ ἀδραγίβα βριγιῖ. ἜΠΟΥ 4180 τοργοβθηϊοά 
(86 )ογ8 οἵ πβοανθὴ υὑπάδγ {Π6 ἱπηᾶρθδ οὗ ἃ Ὀδηφυοί, 
ΑΙΙ εἰιῖβ .15 "]ϑίγαϊοα Ὁγ ϑεδορίίροη δηὰ  οἰβίβιη, 
τοι βονθγαὶ ΕδΌΙ ΙΟΔ] ῬαΒ8ΑΆρ6Β: 6Χ. χγῦ. Ταῦ. (δης. 
4, 14. Νόοῃ ροββϑυηΐ ἱῃωτθαϊ ρδγδήϊϑιι ὨΪδὶ βέϊ, 
φυογιηι δη 80 60 ἔθ ὨΓΌΓ ΡῈΓ δηροῖοθ. ΤΉ] 18 4180 
1] μοἰταίοα Ὀγν Οαροῆ 5 Ορ. ῃ. 264Φ. Ηδοκβρδη Νοί. 
Ρ. 8389. Ηαταὰϊ δρ. Δ ηο ΚΙ γ ἴῃ Τορα Απηροί. ρΡ. 
537. διὰ Ηοβηδῃ ἴῃ ἃ Π)ιβϑογίδιϊοη οἱ {[}18 ἸΕΥ ἴοι 
ἴῃ ἢϊ8 δῃ. ὅ80γ. Ρ. 81. 8686 αἰϑο Ηΐίϑθγοῃῆ. Μαρ. Μιεο.. 
Ὗο]. 4. ρΡ. 1421]. οἵ Οτυϊοτβ ᾿ΓΠποβϑδυνυβ ΟΠ ου8. 
ΤὨδι {π18 ποϊίοη δὰ οχίθηἀεοά ἴο (6 ΟἸθο 8 δηά 
Βοιηδπη8, 6 ἴὯδΥ σοἰοοί ἔγοπλ ἸΏΔΠΥ ρᾶϑβαρθβ οὗ (Π8 
(ἰαϑδῖςδὶ νυ ίαγϑ, δη ἃ ννἃ8 ββρθοῖα!]ν Π6] ἃ ἢν ἰῃς Ργ- 
{πδραογθᾶη9 δηΐ Ρίαϊοηϊβδίβ. δα ἔγῖο ἢ 5 Οὔ8. οἡ 
Ν᾽ ἴεβε, Ρ-. 81. δἀῃὰ Μυμπίβε᾽β ῦ8. 171. 88 αἷϑο Ε5- 
πο Οὔ5. δηά θειιβὶυβ. Τηθβ Ρίδιο Ρί)βοὰ. 908, 
(εἰέφιὶ Βν  6ἴ8.) ψυχὴν ἡρρ ἡμ τε καὶ μετρίως τόν βίον 
ὃ εξελθουσαν ξυνεμπόρων καὶ ἡγεμόνων ὃν τυχεῖν. 
ἘΠ5Ώ6Γ 8 νν 6 }] οὐβογνοά [δι {Π6 το κ8 δηὰ Ἐοιηδηβ. 
οηἰογιίδιηρα δ᾽ 5: Π}} 12 Ορ!πΐοη, ψίο {μουγρῇῆΐ {δαὶ 
ΜογουγΥ ψ͵ὰ8 [6 ἄγγελος, ΝὮΟ, ἴον {δὲ τϑᾶϑοῃ, 18 
οἴη οΔἸ]εἀ πομπαῖας ; ἃ8 1ῃ. δορἢ. Α1]. 848. (εἰ6ἀ ὃγῪ 
Ν᾽ εἰ8.] καλώ δ᾽ ἅμα Πομπαῖον Ερμῆν χθόνον εὖ με κόμισαι 
κι τι Δ. 80 αἷ80ὸ Ηογ. Οἱ. 1, 10, 17. (βρϑβακίηρ οὗ 
Μεγοινγ.) Τὰ μία [6115 Δ 188 ΓΘΡΟΠ]8 86 1018. 

ᾧΩ, εἰς τὸν κόλπον τοῦ Αβραάμ. δτα δραίη (ἢ 6 
᾿τ ΖΘ ΓΥ 18 δοσοιηιηοάδίοα ἴο Π6 6 18} ΟΡΙ ΠΙΟηΒ, δηὰ 
σδ ΟἿΪΥ 86 υπάοιβίοοά, ὮὈΥ Ὀοδείηρ ᾿η τηϊηά {6 
Οτεηίαὶ τδηηονῦ οὗ βἰυ{Πρ, ΟΥ ταί γεοξπίμς, δἱ 
(δῖα : ὈΥ νοῦ, (Π6 μοδά οὗ οὔβ ρϑβοη 88 Ὡθοβδ- 
ΒΓ ν Ὀγουρὶιί αἰπιοβὲ Ἰοία (ἢ 6 θοβοπὶ οὗ {Π6 ὁπ6 ἐμδῖ. 
βδΐ αῦονα Β:Π2, ΟΥ 8(. (86 ἴορ αἵ [Π6 {το ηΐα τὰ : δηά 
(48. ατοίυβ ἨὙΘ6Ι1]Ϊ Οὔϑθσνββ,) (86. ρυεθθίβ ψοῖθ 80 
ϑιτδῃροά, (ῃδὶ [6 πιοδβί ἑδνουγαά βῃου! ἃ [)γ6 80 ρ]δοϑά. 
88 ἴο ὑγίηρ Πρῖὰ 1ηἴο [Πδ1 δ1{πδἴΐοη, ἢ τοβρθοί ἴο. 
{6 ἢοϑὲ. ὅ66 7ο᾽. 18. 28, 21, 20. ΤῊ15 15 "ΠΠ διγαίθα 
Ὀν δΜειβίοιη, ἔγοιη (6 ΒΔΌΡΙἶσὰ] ψυγιίογβ : ΟΧχ. στ. . 
Κιδαυροιίη, ἴοϊ]. γῶ, 1. Αάδ,  Αἤανα μοάϊθ βοασρί. 
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ἐπι δίκα “γαλα. Ἐετεβο ἢ, ἢ. 48, 7. [Ιη ἔμίιτο 
ΑὈγΒδιηβ βθάθθις δὰ μογίδῃ) σϑῆθῃηδο, πος βίποὶ 
Ποπηίποῦ ΟἰΓΟι ΠΟἸδιι ΟΧ [8Γ46]6 60 ἀβϑοθηάδγθ. δὸ 
480 ΨΦοβθρῇ. Μδςοβδρ. ὁ 18. οὕτω γὰρ θανόντας ἡμᾶς 
᾿Αβραὰμ,, καὶ Ἰσαὰκ, καὶ Ϊακὼβ ὑποδέξονται εἰς τοὺς κόλ- 
πους αὐτῶν. ὅε6 ϑαυθογίὶ ἴῃ Ῥαἰδοδίγ 9274. οἱ 5646. 
Ὀ651465 οἴἤογϑ γοΐογγσοα το ὃν 7ο. δὲ ὙΥ]παδὶ 8Ρ. 
Ζογῃ Βι0]. Απεαᾳ. δ74. δα ἸΏΔΩΥ τογα τοίεγγοα ἴο 
Ὦγ Κοροίοσ. οβθπη. {ἢ 8 1ἴ. ρἰαίη ἔγοιν ἤδῃςθ, 
{Πδϊ τηϑῆ ϑηΐθγ ἃροη {πρὶν αἰ οττοαὰ ἀἀοϑυϊπδιίοη πὶ ἰδ 6 
οἴμοὺ νου] το αϊδίο! Υ δἰϊον ἀθδίῃ. ᾿ 

28. ἐν τῶ ἅδη. ΤὨΐ5 (84 γ8 τοί 8) 15 16 οη] 
Ῥδϑβδρε ἴῃ 1[Π6 δογιρίιγεβ, ἤογα ἄδης ἀδηοῦθβ Ηεὶὶ, 
οΥ {πΠ6 ρῥίαςθ οὗ ἰογπηθπί. ὍὙπαῖ 10 ἀοεθβ 80 ἦέγε, [88 
ον νοῦ Ὀθοη ἀθδηϊρά ὈΥ πηΔΏΥ σοιημηθηίδίοιθ οὗ 
στοαὶ ἤδηθ. Τῇδ [π]6ἀ ρίδη οὗὨ τγ ψουκΚ Μ|} οὨΪγ 

ΤΤΩΪ πη6 ἴο αῖνο [Π6 να] 406 πηδῖίογ ἰο θ6 ἔουπέ ἰπ 
ἐν οιδιοίη, δηἀ ἴου ἃ (ΠΟΥ σοηῃϑδιἀογαίίοη οὗ {16 
ψαδϑίϊοῃ, 1 πηυιϑὺ Ταῖδὺ ΤΥ γοϑάθγβ ἴο τοί, δηὰ ἴο 
1)σ. (διαρθε}}᾽5 οἰαθογαίθ Π)18ϑογίδίίοη οἡ “7 αάες, μοὶ 
ομηἰτπηρ᾽ 5Ξοπ|6 να] δα τηδίίον ἴο Ὀ6 ουηά ἴῃ [6 94. 
ψοϊ. οὗ Ὦγ. Μα!υγ  δογηλοηβ, Ρ. δθῷ. δηὰ δεῖ). 1,6χ. 
“«Τῃα Ψψογὰ ἄδης (8ϑαγβ8 εἰ.) ψ ΠΟ ἀΏθννοΙΒ ἴ0 ἴῃ6 
Η6". δι, ἀπά {86 1,Δεΐη ἐπηΐεγα, ἀδηῃοίοϑ τ[ἢ6 οοι- 
ἸΏ τοροβίίοτυ οὗ ἡἀδραγίθοα πδῇ. ὅὸ Ρδυΐ. Θυΐϊ 
πυης ἀ!δγιιηΐ Ὠης 1Π σοχηπλιη61 ἰοσιπι. [ὑ ΠΕΝΟΓ 
ϑΙ5ηΏ658 ΕἸΤΠΘΙ δεριίογμηε, οΥ ἠδαυθῆ. Εογ [ἢο86 ψἢο 
ὐμος (Π6 1: ψ8ν ἴο. ἤδάνθῃ, ἃγθ βδιἃ ἴο αδοοημά, υυΐ 
[ἢο86 ψῇῆο ἀσραγί ἴο Π6]],,ἴο ἀδδοοπά ; δῃὰ νι γϑαὰ οὗ 
«ὮοΒ6 ΡΘΙΒοΟη5 θοηρ {ποῦ ἀδροβιίθά, νῇῆο ποὶίμοῦ 
ἢάνα τγϑοοϊνρα τῃ8 γιΐος οἵ βεαρυϊίιτα, ἢοΓ ἢᾶνο ἰΔ86 4 
{Π6΄7}ογ5 οἔεανεη. ῬὍΠ6 τίοἢ πηδη ἴῃ {Π6 ράγδῦ]α, νγῷβ 
ὅν" ἰηΐοεγος, ἴῃ τογπιθηῖ, δ 18 8 {406 ποι ἢ 6 Γ ἴο 

6 86Ρ0ΠΟἢ ΓΘ, ΠΟΥ ἴο ἤθᾶνθῃ. «᾿οβαρὶι 8 8414 Ὀγ ἢ]5 
δι θτ, το 6 αρμᾶ ἐπζεγοβ, ἰπουρὴ ἢ6 βυρροδβὰ ἢ! ἴο 
αν Ὀδθὴ ψοιγιθά Ὀγ ἃ ψη]α Ὀθαϑί. δε6 (βῆ. 87, 86. 
ΑπίδοἹ]. 1. 87, 10. 8,6, 88. 811. 114]. 18, δῶ5.Ὲ 

α Τρχοίδῃ ἀδ [μιοῖα, 4. ὁ μὲν δὴ πολὺς ὅμιλος, οὺς ἰδιῶτας οἱ 
σοφοὶ καλοῦσιν, Ομήρῳ τε καὶ Ἡσίοδῳ, καὶ τοῖς ἄλλοις ᾿μνθοποιοὶς 
περὶ τούτων πειθόμενοι --- τόπον τίνα ὑπὸ τῇ γῇ βαθὺν ἄδην ὑπειλή- 
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44, ἵνα βάψη τὸ ἄκρὸν τοῦ δακτύλου. ἪΝ διδέοίη ὁότη- 
Ρδγθβ [οΐδη, 16]. Ἥ. 17. ΓΑπίδ!υ ὑπὸ τοῦ δέψους,.- 
ἦν ἃὲ χότε καὶ ἁρύσωμαΐ καὶ προσενέγκεν τῷ στόματι, οὐ 
φθάνω βρέξας ἄκρον τὸ χεῖλος, καὶ διὰ τῶν δακτύλων 
διαρῥυὲν οὐκ. οἶδ᾽ ὅπως αὐθις ἀπολείπει ξηρὰν τὴν χεῖρὰ 
μον. ἜΝ 

φασι, μέγαν δὲ καὶ πολύχωρον τοῦτον εἶναι καὶ Φοφερὸν, κἀὶ ἀνήλιον 
-“--τοὺς μὸν ἀγαθοὺς τῶν ἀνδρῶν καὶ δικαίονς --- ἐπειδὰν σνναλισθῶσὶ 
πολλοὶ, καθάπερ εὶς ἀποικίαν τίνα πέμπουσιν εἷς τὸ ᾿Ηλύσιον' πεδίοκ 
--ἂν δὲ τινας τῶν πονηρῶν λάβωσι, ἐς τὸν τῶν ἀσεβῶν χῶρον 
ἐκπέμπουσι κολασθησομένους. ΗἸϊρροἶγί. ο. ΡΊαϊι. περὶ δὲ ἄδον ἐν 
4 συνέχονται ψυχαὶ δικαίων τέ κἀὶ ἀδίκω»---τόπος ἔστιν ἐν τῇ κτίσει 
ἀκατασκεύαστοε, χωρίον ὑπόγειον,---ἐν φᾷ φῶς χόσμον οὔκ ἐπιλάμπει 
--τοῦτὸ τὸ χωρίον ὧϑ φρουρίον ἀπενεμήσθη ψυχαῖς, ἐφ᾽ ᾧ κατέσταθ- 
σαν ἄγγελοι φρουροὶ --- ἐν τούτῳ δὲ χωρίῳ τόπος ἀφώρισται τιξ 
λίμνη πνρὸς ἀσβέστον, ἐν φ ψυχαὶ πάντων ποιησόμενος. Τἢ6ο- 
Ρἤδηθθ, ΕΗ, 8. ἄδης λέγεται ἡ ἐκ τοῦ ὁρωυμένον πρὸς τὸ ἀϊδὲς καὶ 
ἀθέατον» κατάστασις τῆς ψυχῆε" οὐδὲν γὰρ ἄλλο παρὰ τε τῶν. ἔξωθεν; 
καὶ τῆς θεῖας γραφῆς σημαίνει τὸ ἤἦὕνομα τοῦτο, ἐν ᾧ τὴν ἀγχὴν 
γίνεσθαι λέγουσιν ἀπολυθεῖσαν τοῦ σώματος, 1ωδοϊδηζίιι5, 7, 41, 
“Νες ἴδηγθῃ αυϊβαυδιῃ ρΡυζεῖ, δηΐμηα8 ροϑέ τηοσΐθιῃ ῥγοίἢιιβ [πα ]- 
οδτ. Οπῖποδ ἰῃ ὑπ σοιϊηπλυηΐσυδ σαδιοαϊὰ ἀοιϊποπίαγ, ἀοῦδο δῆ. 
ΡῈ ᾿δανεοηϊεῖ, 4α1ὸ τιδχίπὰδ Ἰπᾶάθχ πιουϊζογυπι βοδί δχϑηιθη." 
ὕτοζ. Νγβδβοη. ἀθ Απέμηα εἱ θϑυγγοοῖ, εἰς ἔδην πάντες οἴονται 
καθάπερ δοχεῖον ἐνθένδε τὰς ψυχὰς μετανίστασθαι. Εἰ ᾳροπίϊ8 
ΤὨγδβυπηθηά. 8. “ΟΠ γβίαβ βεσυπάτηι βοΐδπι δ ηἱπηδτη 86 ΤΠ ΘΠ Πὶ 
ἀοβοθηά," ΨΊΡ Πα 8, Ὁ. ῳ, ““Ετρο ἀϊοίπιηιβ, ἀουιϊπιπι ἸαΟ 5856 
1Ώ Βορυ]οτΌ, 864 ἴῃ 808 σδγῃ : οἵ 1)οπιϊπατη ἀθβοθη ἶββ ἴῃ τη τς 
Π1Π|Π|, 864 [ἢ 5οἷα 81 π|8.᾽ ΑἸΒΕΠ 5118. τὸ μέντοι σῶμα τοῦ Χριστοῦ 
μέχρι τάφον φθάσαν, ἡ δὲ (ψυχὴ) μέχρι ἅδου διαβᾶσα. Διαιρετῶν 
δὲ ὄντων τῶν τόπων πολλῷ τῷ μέτρῳ, καὶ τοῦ μὲν τάφου σωματικὴν 
ἐπιδεχομένον τὴν ἐπίβασιν, ἐκεῖσε παρῆν τὸ σῶμα" τοῦ δὲ ἅἄδου 
ἀσώματόν κως, ἐκεὶ παρὼν ὁ κύριος ἀσωμάτως, ὡς ἄνθρωπος ἐνομίσθη 
ὑπὸ τοῦ θανάτου. ὌΙΡὨΙΠ 8. καὶ γὰρ καθ᾽ ἄδην δύο τρίβους νομίξο- 
μεν, μίαν δικαίων, χατέραν ἀσεβῶν ὁδὸν. ἤδη, δ, 540, “Ηἰς ἴο- 
ΟἿ δβῖ, ραυῖοβ ΟΌἹ 86 υἱᾶ πάϊς ἴπ ἀπ θᾶβ; Ποχίοτα, αὐ Π1Ε8 
ΤηΔρηΐ Βὺῦ τηοοηΐα τοηάπ. ἩΗδο ἰΐον ΕἸ γβίατη ΠΟΡῚ5.: δὲ [νὰ τηδῖο- 
τυ Εχογοσῖ ροῦββ, οἵ δὰ ἐνιρία ἐαγίαγα ταὶς, ΒΌΡΠΟΟΪ65 80. 
ΡΙαι. δ δυᾷ, Ροοῖ. ρ. 41]. Ε. ὡς τρισόλβιος κεῖνος βροτῶν, οἱ ταῦτὰ 
διερχθέντες τέλη Μόλωσ᾽ ἐς ᾷδου" τοῖς δὲ γὰρ μόνοις ἐκεῖ Ζῆν ἐστὶ, 
τοῖς δ᾽ ἄλχοισι πάντ᾽ ἐκεὶ κακα. ἸΟϊοδοΥ. 51ο, 1, 96. τὴν ἐν ἄδου 
μυθοποιΐαν---ἀσεβῶν τιμωρίας καὶ εὐδεϊβῶν λειμῶνας, ῬΙαΐο ; τοὺς 
τὰς τελετὰς παραδεδωκότας εἰρηκέναι φασὶν, ὅτι ὃς ἀμύητος καὶ 

ἀτέλεστος εἰς ᾷδονυ ἀφίκεται, ἐν [Ξορβόρῳ κείσεται" ὁ δὲ κεκαθαρμένος 
ἐκεῖσε ἀφικόμενος μετὰ θεῶν οἰκήσει. «05. Β, ᾧ, 8,14. ἐδ ϑδάάυ- 
ΠΕ 18; τὰς καθ᾽ δον τιμωρίας καὶ τιμὰς ἀναιροῦσιν. 6 Ῥἢατγίβεεῖδ. 
Α. 18,18. ἀθάνατον τε ἰσχὺν ταῖς ὑνχαῖ: πίστις αὑτοῖς εἶναι; καὶ ὑπὸ 
χθονὸς δικαίωσείς τε καὶ τιμὰς, οἷς ἀρετῆς ἣ κακίας ἐπιτήδευσις ἐν 

ΝΟΙ,. 11. 2α Σ" 
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44. καταψύξη τὴν γλώσσάν. ΤΏν8 (ε4γ8 Ἦ οἰ.) (π6 
σἰαιϊίοη 15 Ρυπιθῃοά ἴῃ {πα ἀείηφεοηέ πιορεδεν : διὰ 
ἢ ταΐδγβ ἴο ϑδραηβμαίιῃ οα (}}1, ». 708. ὃς 718. δηὰ 
οὔ {Π6 βα)6 ΟΡΙὨΙΟΏ 18 τ ρῸ δ. ἰΏ [18 Βαβίοσγ. 
συν. Ραγὶ 8. Αάἀμῃιοῃ. 90. ἴηὶς ΟὟΟΝΟΙ 15 ΟἿΪγ 
Ηἰηίοά, ἴον (485 ασορογυ ᾿ιὰ8 {ῃθγα ρσγϑίεγ ορβογνϑά,) 
Ά 8Κ1{Ὁ] πηυιϑιοἴδη Ψ01}} 80 ΕΓ] πᾶπαρα (Π6 ΒΊΓΙΏΡΒ 
οἵ δὴ ἱπβίγαπιοηΐ, 85 ὈΥ βίσι Κίηρ 9η6, ἴο οΔι.86 ΔΠΟΙ ΘΙ, 
δἱ ἢ ἀϊἸδίδποθοΥ πηδηΥ ἱπίθσιηθάϊδία σπογά8, το νἹθγϑῖθ. 
80 [86 βδογοά τ γογβ τουοἷἢ οα {Π6 νἱγῖι 65 δηἀ ν]ς 68 
Οὔταθη : [ΠΟΥ͂ ΒΡΘΟΙῪ ομθ, δηά 1ηϑ᾽ηυδία ῥΓδῖ86 Οὗ 
σΘΏΒΟΓΘ ΟἹ δηοίμογ. βοβοημ. μονονοὺ σοηαγκβ, πδὲ 
(ἢ]15 οἰγουτβίδῃοο 18 ΘΠ ΟΠ Θ(, ΒῖΠ 66 ΡΟΓΒΟΏΒ ΗΟ ὯΓΘ 
Ὀυγηΐηρ ἴῃ ἢδηη68 βιιον ἃ πιοϑὲ ἀγθδά 1} (ἢϊγϑῖ, δπὰ 
σοΟΠ ΒΘ ΠΥ (Πδῖν ἰοηριι68 ἃσα ρᾶγοῆθα, ΘΤἢ6 τίοϊ 
ΤΑΔῚ 18 ΠΘΓΘ ΓΟΡΓΘΒΘΏϊΘα 848 80} σδίπρ ἴσοι {Π6 
ῬοῪΓ Ὑσγοίο τ ῃοπὶ Π6 δά Ὀοίογα ἀθβρίβαά, ἔοσ Ἄνθη 
{Π6 8:1811681 Ὀοοῃ, α αγῸΡ ο τυαΐον" ; ΜὨϊοΟΐ 56 6Π15 βα: ἃ 
7υβ8ι 848 α ον οὗ οοἰά ἐισαέογ" 18 οὴ. ΔῃΟΙ Π6 Ὁ Οσοϑβίοῃ. 

, 94. ὀδυνώμαι, ἰογτιηεηίοά. γοἰδίοίη οἰίε8 ϑουδγὶ 
ΠΕ ιηὰ, 971. Τοτγηυδηίυνγ ἢδιησηδ ἰογγδθ, ἔδστοαυθ 

τῷ βίῳ γέγονεν Τοτίυ]] Δ ἀ6 Απἰμπβ ; “’ ρ6η68 ἰπέδσγοϑ.--ἰοτγθηίυτο 
οἱ γοίγ ρου πι--ΡΌὨἶτὶ εἴ ἔονϑυῖ Ἰηζοσίτα ΔΗ πιδπὶ 1ἢ 1ΠΙΘΥΙΒ δῦ 6Χ- 
Βρϑοϊδιοηθ υἱἰτγίυδ4ιθ Ἰυα οἷ], ἱπ φυδάδπι ἀδυγρδίίοπθ οἱ οδηδι 
ε)υ8. Απιθτοβίαβ ἀθ ὈοΠῸ τηοσῖΐβ, 10. ““ 58[18 ἥιοσγαὶ αἰ χίββα 1118, 
ᾳυοὰ ᾿Ιθοταὶδε δηΐϊμηδε σογρουίθυβ ἄδην ρεϊεογθηϊ, ἱ. 6. ἰοουπι 4υΐ 
ποῦ νἹἀεξίυγ, αὐδπὶ Ἰοοσυπὶ [αιϊπὸ Ἰηΐδγηθσ ἀϊοϊηυβδ. οπίᾳυς οἱ 
ϑουρίαγα Παδιίδουϊα 1114 δηϊπηαγαπι ρῥτοχωρίυδιτία ποιιϊμανὶς.᾿" 
(͵εἴ8.) τὍΤῇο Βαθθίηϊοαὶ τυ ηρβ σοργοϑεηὶ Ῥαγδαϊβ δηὰ 6ε- 
Πθηηδ 88 80 ρμἰδοοά, [πμδὶ ἔγοια ἴἢ6 ΤΌΤΙΔΘΙ [ΠΟΘ 18 ἃ ὑγοβροοῖ 
οὗ (ἢ ἰδἴΐοσ.0 Οὐ ἰδ πογὰβ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς ἘἈοδεῃπι. οὔ- 
δοῖνοβ, [δὶ ποΐ ΟὨΥ [86 δηοίθης ατϑοκβ, θυῖ Ηθῦτγονθ, ποσὰ οὗ 
ορίπίου ἴπαὶ {πΠ6 δὴαασέες, ΟΥ Βου]8, οὗ ἀδραγίβά ρβεύβοῃβ, γῇ 6 δερδ- 
ταϊοὰ “του τ Ὀοάγ, Το γα ἴῃ 8]] τ ηρ δ διτη αν ἴο ἴῃ6 θοάγ, Ρυϊ τ γα 
δωδέϊογεε. ΤΏΘΥ 8.6 τοργεθθηϊθα ἂς τρέϑουσαι; ἷ. 6. Εὐὐϑετοιξ τὸ 
)6Δ6 ἃ Θῇῃδκβρογίδῃ ποζά, (πουρῇ 1} ἃ ΝΟΥ ἴαϊηϊ νοῖοθ. 850 Ηο- 
τοῦ, Οἀ, 44. (οἰοὰ Ὀγ Β.Κ|6γ.) τῇ ᾷγε κινήσας, ται δὲ τρέξονσαε 
ἔποντο. Τῃυδ (βαγβ οβθητα.) «εδὺ5 δοίϊβαὰ (ἢ6 ρϑᾶγὶ οἵ 8 τηοδῖ 
τΊῖδ6 [οδοῆοσ, ᾿Υ δοοοιηπηοάδίίηρ, ἈΪΠ1861} ἐο [ἢ6 σαρδοϊτίεβ οὐ Β1β 
σουῃίγγτηθη, το πουϊὰ ποῖ πᾶν υηδογαιοοά Βίηι, ᾿ἢ ἢ6 μεα ἀἷ6- 
Ρυϊοὰ νιἢ (Ποῖα οἡ ἴΠ6 ἠδίυγα οὗὨ [ῃ6 δβοὺ] νι ΡΒ] οδορ ἢ ο8] δὸ- 
Ουγδου. (δρυΐ ταὶ δδῖ, δηϊτηδ8 πυμηδηδδ ροβὶ τηογίθῃ σογροτὶς 
6586 Βι1ρΟ ΓΒΕ 68, 6586 8101 81] σοηδβοΐδβ, δ τι8]6 δὺϊ δθοπδ ἰδ 6556, 
ςἴς, 48 οἴηηίᾶ ἃ 656 ἴῃ πᾶς ρᾶγδθο]ὰ σοπῆγπιδηίυγ. ᾿ 
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,. ἀοιηδηίιΓ. Ηογ. (ἄγη. 8, 1, 91. Θυΐη οἱ [χΐοῃ 
ΤΠ σηης νυ ΓΒ: ἰην!ο. ΑΪδο Ομαρίρα, [0]. 77, 
4. Βοῦο τηογίθηίὶ ἢ1}}185 σΟἸΘὈγαθδη Γ ΘΧθαιθο, δέ 
τη8]0. οβίθα νἱαὶῖ ῬῈῚγ αιἱδίαεπιὶ θοπαπὶ ἢ Ποτίβ 
δῃιθιυ 8ηΐοπι γχία [Οηΐ68, τη] πὶ νογὸ ηρυδπὶ 6Χ- 
ΘΓΘΓΘΟ 86 στίρϑῃηι Π.ΠῚ1Π15, οἱ ΘΟΏΔΓΙ δαυδηι δίς ρογα, 
ΘΟ ίδΔ6η δι ρ1556. 

935. ἀκέλαβες συ τὰ ἀγαθά σου. 80. ἰΐ 18 5 ΠΑ Υ] 
5814 1ῃ Μβίίῃ. 6, 2. ἀπέχουσι τὸν μισθον αὐτῶν. ΤῊΗΘ 
ἡμανας θὲ ΤΊΔΥ ἱπογοίογα Ὀ6 ραγαρηγαβθα {{|18: “1ἢσα 
αϑι γθοαὶνθῆ τῇδ που δοσουηϊοαδί ρσοοά (ΠΐηρΒ, ἴῃ 

ΜΠ οὗ που ἀϊάϑε ρ᾽δοα [ΠΥ ΠΑΡΡΙΠ688, 88 τί σῃ 65, ᾿υΧ- 
ὮΓΥ, Ῥ]θαϑιγο. “ΤΠ 8 15 (ϑαγβ Ηδιημηοηα,) οθη- 
Βεηδῦ]6 ἰὸ {86 Ηοῦτονδ, ΠΟ υ8δ6 {Π6 ΡἢΓΔ86 
“ἐγρορίνϑῃ ἢἰ8 νοῦ! α,᾽ [ὉΓ ἃ σοτΓβα οὗ βαουϊαγ [6] 1οἱ ἐγ, 
(Π6γ βᾶγν, “6 ψῇο 858} ρᾶ58 ἔογΥ ἀδυβ ψιῖπουῖ ο}188- 
ἐἰϑϑυλθηίϑ, παι τοοοϊνθα [18 ψοσ], ἃ [Ὁ}} ἀρυπάδης 
τοννδγα ἴογ (ἢς ροοά ἢθ δίῃ ἀοῃθ ἤφγο." “ἢ 8 15 1118- 
ἰταϊοα ἔγσοια {Π6 ΒΑΡΌϊηΐ Δ] τσὶ πη ρ8, ὈῪῚ ϑομοείίσοι 
δηά δομοια, ἂρ. Μευβοἤοη, 85 4|30 Ὁγ Ἦ οίβ. ψῇο {1Κ6- 
ψ186 Ργοάμ 668 ΒοΟ6 (45510 8] Ρ4888ρ68, ἃ8 ΑΠΓΠΟΪ, ἰ, 
80, 16. εἰ τέ τις ἐκ πενίης πλούτου τύχοι ἠδὲ καὶ ἀρχῆς, 
οὐκ ἔτι γιγναίσκει, τὶς πέλετο πρότερον. Τὴν πότε γὰρ 
φιλίην ἀπαναίνεται, ἀφρονέων δὲ τέρψιν ὀλισθηρῆς οὐ 
δεδάηκα τύχης. Ἦς πότε γὰρ πτωχὸς ταλαπείριος, 
οὐκ ἐθέλεις δὲ ἀιτίβδων ἀκόλους νῦν ἑτέροις παρέχειν. 
Πάντα, φίλος, μερόπεσσι παρέρχεται. Εἰ δ᾽ ἀπιθήσεις, 
ἔμπαλιν ἀιτίβων, μάρτυρα σαυτὸν ἔχοις. 

, 93ὅ. παρακαλεῖται. ΤΠ ψοτγά π. ρΡΓΟΡΟΓΙ͂Υ ἀδποίοβ ἴο 
ςομδοίς (ῸΥ ποσάβ), ἰο οομηζογέ, γοογεαΐθ, ὈΥ ψοτγαϑ, οὗ 
ἀφαάβ, ἴο δέ655, πιακο δαρρύ,βῆθγθ. ΤἼϊ5 5686 15 1|1}5- 
ἰταϊοὰ ἔϊοηι (Π6 ΒΑΡ ΌΙη1ο4] τυ] 6 γ8 Ὀγ δοδμοοίίροη. 

26. ἐπὶ πᾶσι τούτοις, δεδί68, δι96 7 ἦτθο οπιμῖα, 
ἐεπίσωαο. Υοἰβίεἰῃ δαπὰ Κυρκα ργοάμςσβ πιπιθγουβ 
ΘΧΔΙΏΡΙ68 ἔγοιῃ [86 (Ἰ45816 8] τ ΓΙ(ΘΓ8. 

26. μεταξὺ ἡμῶν --- χάσμα μέγα ἐστήρικται, ἱ. 6. ἃ 
σἤδβηι, τυρίυγο, λίαέμδ, σαρΡ. Τἢδ νογά 18 ββρβοί δ ]ν 
ιϑοα (88γ8 ἮΝ εἰβίοίη,) οἵ ἃ βϑρᾶςθ ψῇῃϊρῃ 18 δχίθηδθα 
ἔτοϊῃ 8ῃ ὕρΡρογ ἴο ἃ Ιονγοι βι[υδϊοη, ρα σι] ]Ὺ ΗΒΒ01168 
Δῃἀ τυρίυτοβ οὐ ἴΠ6 εἀγίῃ, ργοάδποοα Ὀ. ΘαγιπαῦάκΚο8. 
δὸ ΡΙἶο 4, 17, 18. χάσματα γῆς. ὁρῶ διηνοιγμένης ἐπὶ 

Φος 
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μήκιστον εὖ . Τουρὶ Ῥαβίοταὶ. 1. Ρ. 18,  Ῥιβ.. 
Η. Ν. 9, ὁ6. δὲ εἰ εαἹ1 Ἔνι εἰδέυϑ, αυοὰ νοσδῶϊ 
χάσματα. Τιιοίδη. Ὠ 14]. Μοτγί. 4], 1. 6815 (τ ἀ6 68 
δη4 ἀδγῖ Ὠιβέι5, {Πγουρὶι νι οἢ ὰν (6 ἀσβοθ ἴοσι 
186 Ἰῃέεσπαὶ γορίοηθ χάσμα δά εϑίοά, ᾿Βεοροι.. 
40. τὴλῖκοϑ τ 9 οὗ 8. χάσ εἶν 1 Ταγίαγαθ, οσπΌ 
δε πιρν Ράββαβθ, βεὲ6ὲ (ὐγβν]ι8. τοώοί. 4, 86. λύκοσ 

ς ἐς χάσμα γῆς ἐσβάλλων ἀφανίξεται. ἴῃ ΡΒι- 
ἴΑΓοΒ, Ρ. δθὅ. κ. Ἐπεδρθρίαϑ 8668 ἔπ δα ᾿ἰηΐρε 
τορίοηβ,. χάσμα μέγα καὶ κάτω διῆκον. Τῆι8 δἰδο 
Ριαίο ἴθ ἤβμῳά. χάσματα γῆς, δ αδρεοίδιν ἴἃ ἃ 
γον ουγίουβ ραβθαρε ἀ6 Εθρθ. 1. 10. ἔφη δὲ, ἐπειδὴ 
αὖ ἐκβῆναι, τὴν ψυχὴν, τορεύεσθα! μετὰ πολλῶν, καὶ 
ἀφικνεῖσθαι σφᾶς εἰς τόπον τινα δαιμόνιον, ἐν ὦ τῆσ 
τὸ γῆς δύο εἶνοι χάσματι α ἐχομένω ἀλλήλων, καὶ τοῦ 

ἈΦΉΣΗ τε όψόσε δ, » δικαστὰς δὲ 
αξὺ τούτων κά -- ὁρᾶν δὴ ταύτῃ μὲν ἑκά 

ἀὐν ἄσμαι τοῦ οὐρανοῦ καὶ γῆ εὐξαρόνι τὰς ̓ φυχᾶε, 
ἐρεὔ) ων ἣ αὐτοῦ δικασθεῖεν “τ ἐκεῖνον τε κατίδομεν ἐξαίφνης 

εδόν τι αὐτών τοὺς πλείστους τυράμνους, 
ἐατρημ δὲ καὶ ̓Ἰἰξώται τινες τῶν μεγάλα ἡμαρτηκότων, 
οὖς οἱομένους ἤδη ἀναβήεεσθ αι, οὐκ ἐδέχετο τὸ μναῖ: 
ἀλλ᾽ ἐμυκῶτο, ὑπότε τις τῶν οὕτως ἀκπιάτας ἐ 
εἷς πονηρίαχ ἢ μὴ ἱκανῶς δεδωκώς δίκηι ἐπι χείροε ἀνοέναο. 
Οὐοηβυ]ὰὶ αἰ8οὸ Κυρκα, ψδο 88 τη οι τηδίθα ΠΣ 
ἄνο οὗ [ῃ8. ποίου οὗ δα Αποίοθηϊβ. σοηοοσρίηρ Ὑδε- 
ἰϑΓΒ ἢ 8606 8180 ΟΥ̓ΔυΒΟΓ, ἰΒ' ῬιοορΆ.. Ἐ0δῴ. ὅϑπιε ναίω 
δου Δ ]οἢ8 οἡ [Π6 ῃδίμεθ οὗ {Ππ|8 χάσμαι, ἀεα Ὀτουρσς 

ἀτϑδεα ὈΥ βανϑΊδὶ συ ς8, τοξαττοῦ (9 Ἀγ οἷα, Υγοϊῇ, 
δα Κοροῆον. Ἐστύήρικται, πιῶαῃδ ζογπιαα, εοποέϊέμέφα, 
ΤΠ Ηοὔτουθ, πα ρϑῦθδρβ ἔῃ τ ϑθ 8, ἐβουρᾷε (δδῦ 
Οτοὺϑ Ψ88 ἀἰϊνἀ66 τοῦτο Ἐπὴν ὈΥ 8 ὦθο» (Ὀας, δὰ 
1 86 618, ἈΟΐ ΨΘΕΥ Ψ]166,.). οὐκας 

20. ὅπως αἱ θέλοντεν ΡΒ ΈΒΝ Ὑἰοιοίη σοαι- σοα- 
ῬΆΓΕΒ 8 511}118Γ ΘΧρυθβϑίου 15 ΡΪτη. Εἰ. Ν. 4, 67. Μιασίβ. 
οἰγουμηυβα υηάϊψα ἀϊνιάυο Ἐλο με ΔΙΈΘΠΕ 0818: δι- 
ἰδγαηί οὐ 8, π6ο ἱπάα ἤπιος, πϑὸ ἀϊπο ἀ{ΐο Ρεγνίο ἱτδοία ; 
δῃἃ ἴῃ 1μυοίδα Π)Ϊα]. Μοτί. 17. οὐχ ὁρῶ γὰρ ἄλλων. 
μετὰ τούτον ἄδην, ἢ θάνατον ἐντεῦθεν εἰξ' ἕτερον ξόπον. 

ΦΥ. ἵνα πέμψῃς αὐτὸν, ἰ. 6. τοϑίοτεά ἰο [᾿8, ἀπὰ 
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οἰοίπεά τ 4 υιηδη Βοάγν, 16ϑί δΔὴγῪ ΒΒοιὰ Β08ρ6 6 
{Πδι 1 νγ»88 ἸΏΘΓΘΙΥ δὴ ορίϊοαί ἀεοορέϊοη. ΄ ἴΐ τηυδὲ Ὀ6 

᾿ οὐβογνοά, (Πδι τὴ πυμηῦογ 3 υ6 18 τη οηθά, ὈΘοθυ86 
1, ἃ ΒίΟΓΥ, δι Οἢ ΟἰΓΟΙ ΒΕΔ Ο68 ἅΓ6 υ8ι18}} }7 ΘΧΡΓΘΒΒΘα, 
ΟΓΩΕΓ ἴο ρσίνθ 8ῃ δἱγ οὐ γθα Υ ἰοὸ {Π6 παγγαίινα. Ποά- 
ἀτγιάρε τοιπδικβ8, (δὶ ἢ15 πανίησ ἤνα Ὀτγοίῃγθη Πἰνίη 
1 ;18. (ΔΓ 6 Γ᾽ 8 Ὠοιι56, ᾿ΠΡ]168 (Πδὺ 6 τηῦδί αν ἀϊ6 
γουηρ : 8 αἱ γουτηδίδηςο (879 ἢ6,) τἸηϑᾶηξ ἀουθ.1688, 
ἷ τοδὰ δὴ ἱπῃηργοϑδῖνα ἰθββοη ἴο γοιηρ; δη( τ] σἢ Β6η8ι:- 
ἰδίβ, 

28. ὅπως διαμαφρτύρηται α. ΤὮΘ δ68ι ποθ. σοπι- 
τηθηΐδῖο Β Ἔχρἰδίῃ διαμαρτύρηται, “ ΤΏΔΥ (εδ{{{γ, (64 6ἢ, 
πηδηϊΐοβί, ψῃδί τΠ]ηρ8 6 ἢ848 ἤθγθ 866η." (πη. 
μὰ 1 ὅδῃ). 91, 2. Εμ. 16, 2. δὸ Ρ]αίο ἀ6 ἘφΡΕΡΙ, 

. 10. (εἰϊθὰ ὃγ ατοἴϊι5,) ψἤογο Εγα8 {Π6 Ατπιθηίΐδη, 
δίϊεγ ἀθαῖῃ, δρργοδοιίης ἰο {Π68 Διάρεοβ, ἑαυτοῦ δὲ 
προσελθόντος εἰπεῖν ὅτι δέοι αὐτὸν ἄγγελον ἀνθρώποις 
γενέσθαι τῶν ἐκεῖ; καὶ διεκελεύοιντο οἷ ἀκούειν τε καὶ 
θεᾶσθαι πάντα τὰ ἐν τῷ τόπῳ. Βιι 1 ρῥγοΐογ, ψ ἢ 
δ  Θυϑηαι ἰη ἢ18 [,6χ. δηα (διηρθ 6 }}, τὐαγΉ,, αὐἀὐηιοηϊϑἧ;, 
Βογὁμψβὶγ οαλογέ; ΟΥὁἨΨΘ τῇδ σοη]οίη Ὀοίἢ 86 868, ηά 
ΓΟΠΘΓ δογιοιδίῃ αὐπιοηϊδή,, ὃν δοαγὶηρ υυἱέηεδ5 ο7 ἐἠθ46 
ἐμμέἦς. Ιττηυϑὶ 6 οὐϑογνοά (δὲ {Π6 διὰ, 185 ποῖ, 88 
ΔΏΥ βΌΡρΡροΟΒΘ, γοα πη ἀδηΐ. 
 ὧθ. ἔχουσι Μωσέα καὶ τοὺς προφήτας, 1. 6. {Π0Ὺ 
ἢδνο {Π086 νθθ γα]. ῬΟΓΒΟΏΔρ68 μὴ (6 ἐγ ὈΟΟΐΚ8, Ὀθδγυ 
ἵωρ; 1οβι ΠπΟῊΥ [0 ἃ {ἴαγ6 Κ᾽ Θχἰβίθῃςθ, 8ηἀ Δαἀτηοη 8}}- 
ἱὴρ (Ὠφη} ἴο ἰ68ἀ ἃ [16 ἀρτϑϑδῦϊα. ἴο [ἢ6 Ργθοθρίβϑ οἔ 
νὰγί6.Ὑ Τὐρηιοοι τοιραγκβ (ἢ (ἢ6 ΗδΔρΊοΟρτΑρΠἃ 19 
ουλεΐσα, “ θαοδαβο (ἢ βιισροϑίβ, ψ τ ἢ [Π6 ΔρΡΡΓΟὈΔΊΣΟΙΣ 
οἵ ὙΥ εί58.} 1ὃ νψὰ8 ἢοΐῦ γϑδὰ 1} [ἢ6 ΡῈ]. βοῦνισα οὔ [6 
δγηάρορῃο." Βιυΐ 1Ὁ πονογίῃο]θ88 ἔογηθα ραᾶσί οὗ 
(αι δοΓρίυγα οὶ νὰ8 ρίνοη ἰοῦ ἀοοΙΓΠη6 δηά ἰη- 

ἘΠΕ ἰδ ἴγὰθ (οθβεγνθδ 1)οάατιάγε,) Μόοδαβ ἢῸ σπθγθ Ἔχ ργαεοὶν 
Δββοτίβ α ἢατγε εἰαίθ οΥ᾽ γεωαγάς απαᾶ ριιπίεἠπιεπίς ; γεῖ ἴδ ἐδείβ 
τεοοτάσα ὃγ ἢίη), 5: ΓΟΏΡῚΥ δυογοα [86 παίογαὶ δγρυηδηῖ8 ἴῃ ργοοῦ 
οὔ ἴὸ ; δηᾷ τῃ6 ρῥγορ)ϑίβ βρϑαῖς ρ]αἴη]ν οὗ ἴῦ ἴῃ τηϑον Ρ] 8668. 

{ Εὐυκηγηνίαθ ραγθρῆγϑεοθ. “ΠΟΥ ἤᾶνα Μοβεβ δπὰ εππ Ῥτο- 
Ῥβείβ, δηὰ βυγεὶν [που οδηδῖ ἠοἵ ργείθηά ἴο ἴδε] τόσα βο] οἰτοὰβ ῸΥ 
πεῖς νο]ΐλγα, τἤδὴ (ἢ6 οὐ νῇῆο τηδάρ ἴπϑτὰ, δπὰ σανα {ποθ 
80 ΤΊΒΩΥ το ΟΠ 6 Γ5," 
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δἰγιοιϊίζοη, ἄς. 1 δδβθηξ ἰο {π6 ορϊὶπίοη οὗ ἸΌΝ, 
Ηδοκβραη, απὰ Κυΐϊηποοὶ, {παΐ {πΠ6 Ηδρίοσγαρῆα 15 
ἤσγα ἐποίμαθά, ἀπ ἰπαὶ Ὀγ {Πς ἰόγηγα]α “ἴοπες5 απά ἐδ 
Ῥγορἠείϑ, τα ἴο Ὀ6 υπάἀογβίοοά ἐπ δαογεά δοοῖς οἵ (Π 68 
ζον8, 45 ἴῃ Μείιῇ. 17, ὅ. 

80. οὐχὶ, πάτερ Α. ΤΠ σοῃϑίτγαοίίοη [5 61} ρ{108]. 
Ὗνε πλυϑῦ ΒΌΡΡΙΥ ἀκούσουσιν, ““ ἐδον τοἱ ἱ ποέ αἰέεπά ἔο 
ἐλοηι, ἐΐον τοἱδί οἰ ἠξ ἐΐοηι, α8 1 αἱά." 

80. ἐὰν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ π. α. μ. ὑμὲ ὑ οπο 
τοοηΐ τιπίο Ἴθπιὶ ἤγοπι ἐδε ἀδραά. Ἐτοτα ᾿ἷπὶ γῇ 
τρῃι θ6 ΕΠ βησ6 ἢ6 οσουϊά αν πὸ τῃηοῖϊνα 
ἴο ἀδορῖνο. ΕΠ γπλῖυ8 (ἢ 15 ΡΑΓΑΡὮΓΑΒ86Β τἢ6 ρᾳ588 06: 
“ΤἬΉΘΥ ἀἸ806] 6να {6 θοΟΚΒ οὗ [ἢ 6 ἴανν, 48 ννγιτἴθ ΟΥ̓ 
τη ἐϊυΐπρ, σἴο Πα ποῖ γεῖ 866η {Π6 {πϊπρβ οὗ ἃ ἔ- 
ἴατο βίδί  δυὶ 1 ΔῺΥ πα ψϑηΐ ὑπο {π6πὶ ἔγοιι ἢ 6 
ἀραά, 16} που]ὰ δαΐϊονο, θοδυ86 (ΠΥ ψου]α 8ι0- 
Ροϑβ6 (δὲ ἢ6 πε β86θη 4}}."  εἰβίθίη σοιῆραγοβ ἀτ- 
ἰρη ἄογ. 92, 74. ἔτι τῶν ἀξιοπίστων εἰσὶ καὶ οἷ νεκροὶ, ἐπεὶ 
πάντως ἀληθεύουσι" διὰ γὰρ δύο ταῦτα οἱ ψευδόμενοι ἀπα- 
τώσιν, ἢ διὰ τὸ ἐλπίϑειν τί, ἢ διὰ τὸ φοβεῖσθαι" οἱ δὲ 
μήτε ἔλπίϑοντες τι μήτε φοβούμενοι, εἰκότως ἀληθῆ λέγ 
σιν, μάλιστα δὲ οἱ νεκροὶ εἶσι τοιοῦτοι. ' 
8]. εἰ Μωσέως καὶ τῶν. προφητῶν --- πεισϑήσονται. 
ΤΠδ 96 νν5 {Π᾿6πῆβϑ]νο8 σοηΐεβοϑθα {παι {Π6 ἰὰνν νν88 46- 
ἸΙνεγοα ἴο 6 πὶ ὈγῚ αοάἄ, Δη4 ςοῃῆτγπηοα ΒΥ τηδηϊθβι 
ΔΏΠ 5,604] Πγ1Γ 6165, (Π6 γορογί οἵ νοΐ, 885 δηάοα 
ᾶἀονῃ ἴο ἢ 6π| {ἸΌτὴ {Π61Γ δῃησοβίογβ, ἔπ ὺ δὰ γοοοϊνοᾶ. 
Ὑειῖ {ἢν ἰοϑα ἃ {πᾷ σοῃίγαγυ ἴο [6 ρ]Δ1η 1] ΠΟΙ Οἢ5 
οἵ τη6 ἰ]ὰν. Νοιίδιηρ, ἐπογοίογθ, Ὠἰηπἀογοα (ῃθὶγ σὸ- 
ἐοττηδίίοη θαϊ ἃ ρογνοῦβθ πηά ὉΠ Πρ ἴο οι θταςο, 
ἃ5 ἔγι, ψἢδὲ ἴΠ6Υ σου]ά ἢοΐ ρῥτγονα ἴο θ6 56. (Κο- 
36η 1.) ὙΠΟορηγἶδοΐ οὔβογναβ, (Πδὲ βίης Οοα ν}} 
ῃοΐ ΓαἾβ8 ΔΩΥ͂ “Άκὰ {πΠ6 ἀθδά [ο "ογπι υ.5 οὗ [Πη6 (μη 
ΟΥἨ Δηοίθο ψοΥ]α : οὐδὲν οὕτως ὠφελεῖ ὡς ἡ τῶν γραφῶν 
ἀκριβὴς ἕρευνα, ποϊῃίηρ᾽ 18 80 ῥτοβίδὉ]6 ἃ8 δὴ δοσυγαῖα 
ΘΧϑι δ [οι ἀηἃ Βογ ὩΥ πο ἐΐθ ϑογίρέμγος. Τἢς 

Ρδββδρ6 ΙΏΔῪ 6 {π8 ΡΔΓΔΡΉΓΑΒΘΩ : ““ Οὐσοδϑίοηβ οὗ 
Δ μϑα αν πῇ Δηα τοϊοιτηδίοη 6 ποί ψδητηρ ἴο {Πθπ. 
Τῇ, τπογοΐογθ, {ον Ψ1}} ποῖ δαηργασα [ἢ 6586, ῃοΐ ἀνθ 
γπϊγαοῖος σουὰ τον {Ποῦ ρϑύνϑιβαε δηὰ βιυδῦογῃ 
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ν}}}8." ΤΙ γοΐηϊ οὗ Δεῖ, {π6 {τ} ἢ} ΟΥ̓ {Π18 δβϑογίΐοῃ 
νν88 ΘΥἹΠΠοα ἴῃ [ἢ6 ο856 οἵὗὁἨ (ἢ σιβὲ ἢ π)56}ς, ΕΣ (88 
Ευϊῆγηγυδ οὔϑογνθ8) ἤθη [,4Ζαγυ8, (ἢ 6 ὑτοίῃον οὗ 
Μαγίδα δηἀ Μδιυ, ννδβ γαϊβθὰ Ὀγ οὖ 1,ογά ἤοι {Π6 
ἀοδά, δῃὰ βροκβα Ἴσοῃοογηηρ {6 ρίας οὗ ἀδοραγίοα 
ΒριΓΙ8, τῆ6 96.718 ψουὰ αν ρυΐ ᾿ἶπὶ ἰο ἄφαίἢ.᾽ 
“Τῇ παρθοι!ΐθηςς (βαγ5 Ποαἀάαγάρο) οὗὅὨ πῆδῆν ΨῃΟῸ 
88} ΔηοΐΠοΓ. [,3ΖΔ1Ὲ18 γαϊβοα ἔγομι (ἢ6 ἀοδὰ (Μοἷ. 11, 
4.) δηὰ [Π6 ψνὶοϊκοά 688 οὗὨ {ἰπ6 βοϊἀϊθιβ ψῆο ψεῖθ ογϑ- 
ὙΠ Ή65868 [0 [Π6 γοβυγγθοίίοη οὗ ΟΠ τγιβέ, δηά γοῖ ΑΝ 
ΟΓΥ ἀδν βιῆαγοα {Πϑηγβοῖνοθ ἰο Ὀ6 ὨϊγτοΘα ἰο Ὀθδᾶγ ἃ 
4186 τ6ϑ ΠΟΥ ἀραϊηϑί 1, (δι. 28, 4,, 6.) ἅτ πγοβί 
δῇδοιίηρ, δηκὰ δϑίοηϊβηϊηρ, 1}ϑἰγαςοηΒ οἵὨ (Π15 γα ἢ ; 
ἔοϊ οδοἢ οὗ ἔποβο τὐροθν οὶ 88 ὯΓ ἸΏΟΓΘ σΟὨΨΙΠΟΙῺΡ 
{Πδῃ βιιοἢ δὴ ἀρραγἑξίομε ἃ5 15. ὮΕΓΤΟ σοίογγοα τὸ νοι 
Βανα θ6δ; ψὮ16}}, τηουρὰ 1{ παρ Ἰηἀοοά δ᾽δγπ 
16 ἔογ ἃ (ἰτ6, [86 β81η6 ΓΟ] σ68 δηά [1815 Ὑ ὨΙΟἢ 
Ἰοἀ {δὰ ἰο ἀδβρίβα ἴποβα τηδϑῖποαβ οὗ 1ηβἰτυςοη 
(πὰ οὐ δά σινοεη {πδπ, νου 4180 ἰοδά (ἤθη, 
'6Γ6 ἰοηρ,, ἴο 5]10ῆϊ δηὰ ἔογγοι βυς δὴ ἀνία] ἀρρατγὶ- 
τἰοη. (οάάγιἀρθ.) [ἡ (ἢϊ8 νον Ὑ οἰβίβιῃ οἰΐθβ Α1- 
εἷρρ. ἔνρ. 2, 4. οὐδ᾽ εἰ βοῦς μοι (τὸ λεγόμενον) φθέγξαιτο, 
πεισθίην ἂν. 1 δἀά Ὦ. (485. 880, 12. οὐδ᾽ ἂν εἰ σαφώς 
θερός τις προέλεγεν ὅτι τοσαύτη δι᾽ ὀλίγου μεταβολὴ γενή- 
σοιτο, ἐπίστευσιν ἂν τις. 866, ΟἹ {158 80) 6ςοῖ, 8 δά - 
ἸΏΓΆΡ]6 Πιβοουΐβα Ὀγ Βίβιορ ΔίζογθιγΥ, νο]. 2. ὅδ γῃ. 
2, δηα ΒΙβῆορ διῃθυίοςκ, νοὶ. 2. ὅθι. 1ὅ. Ἐ 

Φ 1 σδηποῖ οοποϊαὰθ (ἴα ποῖθϑ ἴο [ἢ 18 τηοβὲ ἱπιρογίδηξ ρΔΓΔΌΪΟ, 
φιπουΐ Γοσοιηπιθηδίηρ [0 [Π6 δἰϊεη!οη οὐὗἁἩ τρν τοβεοίηρ γεδάθγβ 
τ ἔΟ]] σης δά γα ]8 ορβογναιίίοηβ οὗἩ Ὀγ. Οδιηρῦ6}} οἡ [6 Βοορ6 
οὔδα ρᾶγϑῦ]θ, δηᾶ (ἢ6 ἄδρτγαο οὐἁ οὔ πὰ ΠΥ ἴο θ6 αἰϊδοποὰ το Ὠ1- 
γ68.. ““ ΜυοΝ ᾿π]υγΥ ἢ88 Ὀδθη ἄοπα ἴο ουὖὖῦ ϑανίουγ᾽ Β ̓ἰπβίγι 08 
Ὀγ τ86 1]-}υἀροά επἀδατουγβ οὗ βοῦ!α δχροβίζουβ [ὁ ἱπιρτονο' δπὰ 
βίο ρΊΏοη (ἤθη. ἱ Κπον πο ὈδίοΥ Ἔχϑπιρῖα ἴον ᾿]]υδιγαῖίης [Π18 
ΤΘΙΔΓΚ (ἤδη τ 6 δΊΟΥΥ οΥἉ {π6 τί οἷ τῆϑη δηθὰ 1 ζᾶσυδ.Ό Μδην, ἀϊ85. 
βδιϊβδῆθα ννῖε]ν 1[8 8 ΠΡ ]1Ο Υ, ἃ8 τε] Ὁγ [π6 Ενδηροϊίει, δηα ἀδδὶ- 
τοῦδ, οὴα ψουϊὰ {πη κ, ἴο νἱπάϊοφία τπ6 σῃδγδοίοσς οὗ ἴῃ6 Ψυάσο 
ἔτοπι ἴῃ 6 σἤδγρο οὗ Ὄχοδββῖνα βενεγν ἴπ (ἢ 6 σοηάοιηηδίίοη οὗ ἰδ 
ἔογιηοσ, ἰοαὰ ἰἢδὶ ψτοιοποᾶ δὴ ννῖτίι 411} [86 οτγίπηθβ ΠΟ οδῃ 
ὈΙδοίζοη υμπηδῃ πδίιγα, δηὰ ἴοσ ψν ῃοἢ {ποὺ ἤν ἢῸ Δ ΠΟΥ ἔγοτῃ 
τἢ6 νψογάβ οἵ ἱπβρίγαίΐοη. ὍὙΠοΥ ψν}}} ᾶνο ἢϊπ ἴο πᾶν Ὀθθη ἃ ρὶ αἴ- 
ἴοῃ δῃά ἃ ἀγτυηκαγά, ταρδοῖουβ δη υη͵υβῖ, οΥι!6] δηὰ Ππαγα-Ποαγίοα, 
ΟῊΘ γῇῆο Βραπί ἴῃ ᾿ΘΙΉροΓϑησα τἢδὲ ἢ6 δα δοαυϊγοὰ ὈΥ Θχίογοη 
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ΓΗ͂ΑΡ. ΧΥῚΙ. - 

Μδην νατίους δα αἸἴεγεηΐ ἀϊβοουγβοθ οὗ (Ὠεὶβε 
ΔΘ ἤογα Ὀγοῦσ! ἰοραίῃογ, 845 15. βΒῃοψῃ [ἢ τΠ6 ποίθ8 
Ὁη Μαίίῇ. 18,7. 15, ἐΙ. 
εκ 8Ε 1. ἀνένδεκτον, 5ε]]. χρῆμα. ᾿Ανένδεκτον 158 

όγὸ ρυϊ ἔογ ἀδύνατον, ἃ8 ἴῃ Ὠΐορ. [,(Δογί. ἀδύνατον, εἷ- 
σεν, εἰ μὴ σε ὁ πατὴρ κι τ. Δ. 80 Μεαίιῇ. 18, 7. ἀναγκὴ 
ὦσσι ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα. ἼΠ6 πεοδεοὶέν ᾿θτο τηδης οπϑα 
͵8᾽ ηοῦ (82γ8 οβοηιη 6 γ, ἔγοπι Πθορἢγ σι) τὸ ὕ6 
ὑπαετβίοοά οὗἩ ρῇἤγϑιοδὶ ογ δ8οϊ υἱ8 1τ ροββι!}ν, θὲ 
ὉΓ σοπαϊοῃ, 8δηἀ σοηδβοᾳθησα. 

4, λυσιτελεῖ αὐτῷ. Τ|}}8 18. 88 Τηι10 ἢ 88 [0 β8ὺ ἐπδέ 
[Π6 οΥἰπὶθ 18 δνθῆ σγεαέεν ἰ[Π8ῃ ϑαεγίέορε, ψ Ὠϊοΐ ψψὰ8 
Ῥυῃιςῃθα [η [Π6 πιδη 6. ἤθγα πηΘὨΓοηρα ; 85 6 θα Γ 
ἄγοι ὨΙοάογ. δια. ἔ. 7. Ρ. 98. ΨἤθΓα β66 ᾽ ϑδββοίηρ. 
Το {Π6 Θχδῃρ]θβ ργεοάυςδα ὈῪ ϑοἢ!ουβηογ, 1 δάὰ Βιι- 
ΣΡ. ΡΙιοθη. 600. 

- 4, ἑπτάκις. ὟΝ εἰϑίε! ἢ οὔβογνθβ, (δδξ δ Κπιπιβοΐβ 
Βοιῃθίϊ πη 8 ΓΔΏ βίο {πὸ Ηορ. »5Ὁ Ὀγ πλειστάκις, ἀπὰ 
ϑοιηο ΠῚ 68 πλείστου [ὉΓ ἑπτα, ἀπά (δὶ Ευτῃγ πη 8, 
ὋΠ βαὶπὶ 110, 64. γεπγδικβ ὁη (6 Ηδοῦγονβ υδίηρ 
ἐπτάκις ἴος πολλάκις. Τὸ {{Π||8 ρύγροβο Ἦ οἰξίθιη οἰΐδβ 
βανϑγα] ΒΔΌΡΙ ΠΟ] ρΡϑβδβᾶρθδ, Ἔχ. σι. Βοιάραν ΚΕ. 19. 

πὰ ἤγαυὰ, Νον, [πιυβὲ θ6 δ]οννεὰ ἴο γοπιαγῖς, [πὲ δῪ 8ὸ ἀοίηρ 
ΠΟΥ ἰοἴΔΠΪγ ρόγνονῖ ὑπὸ ἀδβίρῃ οἵὨ (Π8 πνοβὶ ἰπβίγυοιινθ Ἰθββοη, 
ΠΊΟΝΙ 18, ἴο Δαπιο!!βῃ υ8, ποῖ (Πδ8ὲ ἃ »ιοηδίεν Ο77 ᾿οἱοζεάπεςς, νῇο 
ἢ)48, 88 ἷς νγϑσθ, ἀθνοϊβά ἢΐ8β 118 ἰο 1π6 βεγνὶςβ οὗ δαΐδῃ, 8η8}} Βὸ ρυ- 
ηἰβδῃρά πῃ (Π6 οἰῆεον πουῦ]ά, θαὶ [πᾶὶ 1Π6 τοῦδ νῇο, δουρὶ ποὶ 
σἤΥ  δΌ]ο ψ ἢ ἀοίπρ πιὰ ἢ ἐϊ, ἀο65 ΠΠ{||6 ΟΥ πὸ σοοά, δῃά Ἰῖνεβ, 
{πουρἢ ποῖ ρδυύμᾶρβ δὴ ᾿ηἰθιηρογαῖθ, 8 δεπδμαὶ ᾿1δ, το, ςφᾶγθ δ ββ 
δθους [Π6 5δἰζυδίίοη οὗἁὨ οἴποιβ, δχὶδϑίβ ΘΏΪΥ ἔογ {Π| σται βοβίίου οὗ 
δι τβ6 1 ἢ, τπ6 Ἰμάυσθηςα οἵὁὨ δ8 οὐνῃ ἀρροί 68, δηά ἢἰ8 ονῃ υδῃϊῖῦ, 
8118}} ποῖ Ἔβοᾶρθ ρυῃιβῃπιθηῖ. [{|5 ἰο βῆονν {Π6 ἀἄδηροῦ οἵ Ἰνίης ᾿ῃ 
[Π6 περίεεέ ο( αδὲες, τἰπουρσῇ ποῖ σαγροδῦ]6 τί τἢ τῆ οονιπιΐςοῖοπ 
οὐ ογίπιες ; δηᾶ, ρδγε ον, ([Π6 ἀδηρον οὗ Ἄσοηείἀοτίηρ ἴμ6 γνῶ 
οὗ Ῥτγονϊάθῃσβ 88 οὐῦ οὐνῆ ῳγορεγίψ, πὰ ποὶ 88 ἃ ἐγωδέ ἴγοῃι οὐῦ 
Οτοδίογ, ἴο θ6 ετηρ] ον ἴῃ ἢΪ8 βουνίοθ, δῃηά Ὁ ποῦ να ἃγ6 86- 
σΟΌΒΙΔ]6 ἴο Ὠἰπι. 656 ἈΡΡΘΑΡ ἴο θ6 ἴΠ6 ΓθδϑΟΏΒ ἴοσ σῇ] οἢ οὐ 
[ιοτὰ 85 ἢϑῦδ βῆρνυηῃ {{16 Ἔν ΟΡ ἃ ΠΠ|Π ν»ἢἱ ἢ, 80 ἔὰτ ἔγοιῃ Βεὶπρ αηΐ- 
νογβΆ}}γ ἀοιοειθα, 18, δἱ [ἢ18 ἀαγ, θὰϊ ἴοο τις δἀτηϊγοά, δηνὶοά, 
δά ἰαταῖϊοί, 
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δὲ ροσοανους ἤοπΊΟ ἴῃ δβοσίππι 808π|, οἱ αἰ χϑῦϊέ εἰ : 
φεςοϑνὶ ; νοσβὈϊ τ ροςσοσϑίογ, δὶ ἤθη 11}1 σοπἀοηδί. 

ὅ, θΘ. ὅδοῖία ποίϑ οἡ Μϑίῃ. 17. 19. ΤΊ|6 ραββαρθ 15 
ἀπ ρεαγερηγαβαα ὃγ ἮΝ εἴβ. “Του ἢδϑί σίνοη υ τα Οὗ 
Θχοϑὶ πὶ ᾿ηϑἰγιοίοη δῦουΐ οδανὶψ ἀπ δεοπευοίθηοε 
ον αγβ θη, πον ἴσδοἢ 1.8 4180 σοησοσγηίηρ Ξαἱέξ ἴο- 
ναι (οὐ, Ὀγ νι οπὶ χα θε]θνα ἰἢ66 ἴο ἢαγο Ὀθδη 
δοὴ:. ᾿Πηδῖ δου ἢαϑὲ δἰγεδαν ργοροιιπάφα ἴο 8 6 
θεῖ ῖονα ; θυ να ἀσβίγα ἰο ἢδνα πιογὰ σοπιηιηϊοδίο 
ἴο 118, σοῃοθγηϊηρ (Π6 ἐξηι6 ἀπά ἐδε Ἰκαηηο ἴῃ ΜὨΙΟΒ 
{ποι 1] τοβίοσα {π6 Κιηράουι οὗ 18Γ86].᾽ ( οἴ6.) 
[Ιὰ {6 ἵνο παγγδίοηβ οὐ Μαιίον ἂἀπὰ Μαγκ {π6.ἢν- 
ὮΘΓΌΟ]Θ 18 ναγθὰ : ἴὰ Μαιίίῃον 1 .15, 88. ἴο {18 
ὁῃηομηέαϊη," ὅκα. ἴὴ [λΚ6, “(84 ΥῪ ἴο {18 ϑψοαηιο 6 ἐγ," 
ὅχο. ὉΥ ψ ΒΙΟἢ ἰατίογ ψοσα 15 ἀθεσηδίεα (ἢ6 Εργρίϊδη 
ἢρ, Ὀτουρλξ τοῦ Επγρί ᾿πίο Ῥαἰθβίϊηθ, ψΠ]ς]}, ἔρομι 
[5 8:1 ]γιν Ὀοΐἢ το ἰῃ6 Ασα δῃηᾶ (88 »εογδ, ψ)88 
ΟΔ]]οα δυοαπο 6, ἃ8 ΜΘ Ἰδάγη ἔγοιῃ Π):οβοοσια, 1, 189. 
εἰἰδἀ Ὀγ ΝΥ εἰβίθι), ψῇο [85 ἃ ναϑί Ὠμππιῦθῦ οὗ οἵδιοσ 
ἡϑϑΆ 68 ΟἹ [[}18 δῃδ)]εςί, ἔγοαη Αἰποίφυβ, 115. ΕΓ. 
᾿ηγ, ΓΤ ΘΟ γαβίαβ, δοίπαβ, δὰ (ὐαΐθη. ὅδε ΜΊ. 

ἜΜ ΒΙ6 γ᾽ 5 Ἰηβίγοιῖνθ ποῖθ οἡ (89 ρα88ϑαᾶρθ. Ἡεἰβίεϊῃ 
Ρζοάμποθϑ ἴσοι [ἢ6 ΒΔΌὈΙΏΪσοαὶ ἩΓΙΘΓΒ ΤΏΔΠΥ͂ ΥΘΙῪ 8]- 
πα ὰγ ΠΥ μοῦ 68 ἴο τπᾶί οὗὁἨ ἰθαγίηρ ὉΡ ἔγθθβ ὈῪ ἐδθ 
Τοοί. Ἧς δἶβο 81:10] ἢ8 βοὴ δχϑιῃρίθβ. οἵ ϑιϑηίαν 
Βγρογθο}68 (ν ΠΙοἢ ΠΊΟΓΟΙΥ ταθδ ΡὮγ5168] ἱπῃροΒδὶ δὲ- 
111165)} ἔγοιῃ 1Π 6 (]45516 4] ψυῖθΓβ: οχ, ρσ. ὙΠ. ΖΒ η. 

.4.,400. Μυρίγο νι θ 18 βυῦ. ρΡεα θυ ἰδγγδῖ, οἱ ἀ6- 
ϑορηἄθγα ποτ ρι8 ΟΥΠΟ5. [πιοΐδη, (ὐοηΐθπρ). 8. 
ΔίΓγς. Εὶ. 6, 71. (ἰδηΐδηαο τρί ἀδ8 ἀδάμσονα τηοῃίὶ- 
θμ8 οἵοβ. Ρ] :]οβίγαί. ἀθ ΟτΡ60 : νεανιεύεται δὲ τι 
καὶ μεῖδον, δένδρα γὰρ ἀνασπάσας ἐκ ῥιδών, ἀκροατὰς 
ἄγει ταῦτα. δ 4130 οἰί68 2) ἴΔη. Υ. Η. ὅ, δδ. κπά 

 Ορρίδη 46 ΨΝεηεί. 2, ὅ88, ψ ῆο δβϑβογί, {πὲ δ᾽ βρῃδηΐβ 
αν ὈΘθη Κῆοψ ἴο θᾶ. ὨΡ ἴΓ668 ὈΥ ([|Ἰ6 τοοίβ'ι ΤΠ6 
ἈΠΒΨ ΕΓ οἵ οὐν 1,οτὰ 185 ἐἢ 18 ραγάρἢγαβοα Ὀγ ΥΥ εἰβϑίϑίῃ : 
“ ἍῊὮΥ ἀο γα 48|ς δὴ 'πογϑᾶβα οὗ ἰδ !ἢ δηὰ Κπον]θῆρο, 
βθϑῖηῃρ (μὰς γα δοαβὶ οὐ μανίηρ παῖ γα 086 Ὠοΐ 9 
ἙΠβῖ βῆδυγ π16 γοῦγ ψαϊέδ ὈΥῪ γουγ τοῦ ἶδ. [0658 
γα ἀο [Π18,1η νδῖη Μ1} γα 880 γε ἢδνο ψαϊέλ, δΔη ἃ ἴῃ γαίῃ 
οι] ἃ ἰάγροῦ ροτίίοη οἵἨ {ἢ θ6 σοπηπ6α ἰο γου.᾽ 
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. ἢ, 8. Τπὲ [Ὁ] ον ράγαῦϊα (νεῖ ἀσοοβ Ὡοὶ οο- 
Ποῦ τ ἢ (6 ργοσράϊηρ) Κυϊποεὶ {ΠηΚ8 ψᾶ5 Ὀγουρῃς 
ἔογναγά δὲ βοῆηθ οἶλμεν" ἐΐθ : ῬγτορδΥ θη 186 
ΑΡοβ(}68 αϑκοά, ““ψῆδὶ τοναγὰ 8Π4}} ψ ὕανθ, ΠΟ 
κᾶν ἰδ 8}}, δῃά 9] ον δά {ῃ6 62" Ευιῆγη8, μον- 
δνεσ, ἰΠ5 ἱΠροη! Οὐ}. ἴΓδο 68 {Π6 ΘΟ ΠΘΟΙΟΗ: “ Αἴἶογ 
δανίηρ, 1ῃ ἐς ργεσοθάϊηρ ἀϊδβοουγβοβ, ἱπουϊοαίθά οἱ 
16 ἀ!βοῖρ]65 {Π6 προθβϑιυ οἱ σοοα ψόσκβ, ἢ ἢονν, 
Ὀγ {118 Θχϑδιρίθ, ἱπίθηάβ ἴο σἤθοκ {παΐ νϑυηείηρ βρὶ- 
τι ψὨὶςἢ ἰ8 80 δρέ ἴο ΔοσοΙΏΡΔΗΥ {Π6πη], δηα ἰοδοἢθ85,᾽" 
Χο. Τίνα σοιηδιπίηρ ρᾶγὶ οἵ (Π6 8816 ποίβ οἵ Ευΐῃγ- 
τηϊ0}5 15. τ 61] ἀδβογνὶπρ' οἵ διίθηίοη. 

ἢ. δοῦλον ἔχων. Κυϊηποοὶ οὔβογνθβ, {πῶ| ὈΥ δοῦλος 
ὟΘ 8.Γ6 ἤσγο ἴο υτηἀογβίδηα ποί ἃ ἠὲγοά δογυαηέ, ννῖιο- 
ΕΒΓ ΡΙονογ οσ μογάβιμδη, θυΐ 4 ϑίαυθ. Παρελθὼν ἰα 
ρυΐ μα εἰσελθὼν, 88 ἴῃ Χοη. ϑυρ. 9, 8. Απδῦ. 92, 4, 
6. Ατγίδη. ἔχρ. Α. 1, 8, 98. ὅε6 δυϊά88 δά ΗδἊ- 
βγςοἢίυ8, δΔηα 4180 δρίεὶ. Βοηῆροὶ δηὰ Μδιί 88 γοδά 
ἀνάπεσε, Ὀυΐ ΟτΙοβρδοῖ δηά Κυΐηοεὶ Ρῥγείοσ (6 1685 
σομμοη ψογά ἀνάπεσαι, [Π6 δΔυίποῦ ΟΥ̓ νὨϊο ἢ ἰ5 
Ρτονϑά ὈγῪ {6 δχϑιρ]εβ οἵ Κτοῦβ δηὰ Αθγθβοὶι. 

10. δοῦλοι ἀρχεῖοί----πεποιήκαμεν. ΜΔΏΥ Ἰηΐογρτοῖοτα 
{πἰκΚ ἰπδὲ ἰῃ6 ψογάβ οὗ ΟΠ γιβί ἃγα ἴο ὡς ΔΡΡΙΪοα ἰο 
αἰΐ τὰ νι που Ἔχοορίίοη, ἐνθὴ {Π 6 νοσὺ θοβί. Βιῖΐ 
486 υϑαρὸ οἵ δογιρίυγο, δηά {π6 σοηποοίϊίοη ψΊ {Π6 
Ργεοδάϊηρ ἀπά [Ὁ] ον ηρ νογάβ, γοαυΐγα 4 νϑγὺ ἀἰϊβδι- 
οηΐ Ἰοἰεγρτγείδιίίοη. ΕἸγϑί, (Π6 δογιρίυγο ρ] δ ΠΥ τ 65 
ἔννο οἶδδ5868 οἵ βαγνδηίβ, ειϑούμέ δῃηα εἰφείεςς. (Μ811}. 
925, 80. Βοῃ).8, 14. 2 Τίπηι. 2, 91. ῬῃΠΘη. 11.) Το 
{Π6 ἰαἰ το Γ [Π6 τηδϑίογ ρσῖνϑϑ ὨΘΙΕΠΟΣ ργ αἶα Ὡογ (ΠΔΏΚΒ, 
ΠΔΥ, ᾽δ6 ΓΟΡΓΟν68 (ἤθπ ΒΠΔΓΡΙΥ, δηὰ δἱ ἰθηρίῃ ρὺυ- 
Ὠἰδί68 {6 ΒΕ ΓΟ Ϊυ ; Ὀυϊ ΟὨ τῃ6 ἔογιηογ Πα Ὀοβίονς 
ῬΓΑΪ86, ΠΟΠΟΌΓ, δηῃὰ ἴανοιινγ. (1 Ῥεῖ. 9, 19, 90. Αρος. 
19,9. [λικα 12, 87. ὃς 22, 80. 270ο]". 18, 14.) Τοῖς 
ΔΙΘ, ἸΠ0Ἃ664, βογνδηΐίβ ψῆὴο βθζνα ϑδεγυϊέἑέογ, “ἴἶιο ἐο 
ποίῃηρ Ὀυΐ ψῇηδὶ (ΠΟΥ δῖ ογάοσθά ἰο ἀο: οἰιοῖξ 
βοῖνθ 7γοοίψ, ἃ85 δ0η5 ψῆο, ψίμους ψαϊἶηρ ἔογ 
ογάἄδιβϑ, νοϊπηίαυ!  Υ ἃπΠ4 Ζοδίουβὶν ροσγίοσῃη 586} 
εἰηρ8 8488 {ΠΥ {ππ|πηκ ΨΗ] 06 υβοίμ!, δηὰ [ΠΚοῪ 
ἴο ρίεα86 {Π61}Ὁ πιδβδίθσ. ΓΠ6 ,όγπιον ΟΠ γῖδὶ ἰλθΓα 
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ο]Δῆσο5 δῖ, δηὰ γοργουεβ, ἰο {πὸ οηὰ ἰπδὶ ἢδ τηΔΥῪ 
ἰεδ τῆῇϑ οὐ ἴὸ ἃ πιζῆετ ἀδρτθα οὗ ΠΟΙ Π688Β, 
δον, 1ηδὲ ΠΟΥ ΤΥ βοῦν αοα ψ ἢ {πο ὶγ Ψνο]8 
Πποαγί, δηά νὰ δίς σοηἥάοησοθ. Ηρησα ἢ {πὸ 
ΤΟ] οσηρ νογβθ8 ἢ ργβι8568 [6 (ΑἸ ἘΠ] δἰἰδοβιηθπέ οὗ 
(ὴ6 δαιηδι!δη, ὙΠῸ γοϊαγηθα (ηοὐ Ὀδοδιδθ ἢ6 νγὯβ 
σοπηπηδηα 66, δι οὗὨ 18 οὐ δοοοια) (ἢδι ἢ6 πρδί 
ῬΌΒΙΠΙΟΙΥ δηὰ δυαιθὶν γοίυγῃ [ΠΔη Κα το ΟΠ γὶϑί, 4 ἀδϑά 
ὙΠ ἢ νου ]α ἤανα ἰοβί ἃ}} 118 ῥγαΐβο, "ἢ 1 πδὰ θθθῶ 
ογάοθγθα. β 

δ δὸ ϑϑῆροβ ἀθα Βοποῦῖ 8, 91. ““βογνυβ τηδίογίδπιη οηοῆσι! 
Βαρϑῖ. Ουδιηάϊι ρῥτεδίδϊοσ, αυοα ἃ βεῦνυΐβ οχὶρῇ δοϊϑὲ, τη πυϊδίθσι 
δεῖ : Ὁδ] ρ]υθ᾽ αυὰπι αιοὰ 5Εγνοὸ πθοβββα ββί, θβεπεβοίυπι, Θυϊοαυϊὰ 
οδβῖ, φυοΐ βευϑι!8 οἵποΙ ἐοτταυϊαπὶ Θχοραϊξ, ποι ὨΟῺ ᾿πηροτίο βεὰ 
ΘΧ νο]υπίδῖα ργερδίδιυσ, θθηοβοίυπι εβί, Απὰ 24. “"Απ δαύυυπι εἰ] 
νἱάοίυγ, αυϊΐϊδιυ8, δὶ ταϊηυβ ἀθ το δοϊβδηϊ, ᾿γαβοϊπηυγ, ποὴ Βδθογὶ Κτ8- 
εἰδηι, δὶ ρίυβ ἀθῦῆο βυδιίοαιθ ἐδοοσίηι 9 Απὰ 28. ““ Ῥοεὶ [οἱ 6χϑῃ- 
μἷδ8, ἢ οδὲ ἀυδίυμι, 4 ἴῃ Ὀοποδβοίπηι δ] φυδηάο ἃ δεῦνο ἀομιην 
δοσιρίδι 9 Ηογηιω δία. Αηὰ 8, 5, 4. ““Αὐάϊ δἰμ]υἀΐποπι, αυδηλ 
ἀϊοίαγυβ δυτχ {0]. Θυΐάδπι οὐτὰ Παρθογοί μη άτιπι βογνυοβᾷμιδ το]108, 
ἴῃ αυδάδηι ραγία ἤυπάϊ δὰ} ροβυς υἱβθᾶπι ΒΟ ΒΒΟΥθ. 8: ἀοίηα 
Ῥεγορογο ρτοίδοξιδ οἰορῖς δούνυτο, αυσῖῃ μαδεῦαὶ βαἀοἰ βαδίσαι, ὃς 
δἰὶ ρῥεουδίυμι, οι αβδίρηαν νἱπθϑη), ργοὶρί θη οἱ νἱτρυς ᾿πἢ- 
ογθί ρ8]08 ; ᾳυοά δὲ ἔδοϊδβεῖ, δὲ χωδηάδίυπι διιπι σοηδιυτημπηδδδβαῖ, 

᾿ετίδίεπι οἰἄδπι 86 ἀδίυγιπι ργοιηϊβίῖ. Ναο ρῥγείογο αυϊἀαιδη 
δἰ ἃ ρτεοορὶς 111}, φαοάὰ ἴῃ εἃ ἔδοεγαὶ : δία "8 ἐξ ἡτὴν Ῥτοίδοίυδ 
οεὶ, Ῥοείᾳυδιι δυΐδπι δβϑῦνιιβ 1116 ουγϑηι δΡΡγα μαι, ἔοι! 4ι6- 
ουπη4ι6 ργεοσρογαῖ ἀοιηίμυβ. Οὐμαυ8 ἀδ οὐ νίπδδι ἰ]] σὰ, οἱ 
δηϊτηλάνοτιἰδβδοϊ θατὶ Παρὶβ γερ]εΐδπι, οωρίς ϑϑοῦπιὶ 18 οορίίδτο : 
Ῥεγαρὶ, φυοά τι! ργϑοθρογαῖ ἀοπηίηυβ; ἔοάϊδην απο νἱμαδηι ἤδηο, 
οἵ οὐ ἕοσιησδίοσ, οὐ ΠΟΥ ἴοδβϑα : οἱ οχίγδοι δ οἷ δ τ28] 
ἄδοιι ἐτγυςίυπι, οἱ ποη βιιβοοδθίίυν δ᾽ μουθὶδ. Αἄκτοεευς ἀεί 6 
οάϊξ, εἴ οἴθμεβ βαῦῦδβ, 4 ἴῃ οἂ ογϑηΐ, οχιγαχίϊ, δίᾳυθ 112 δνδαὶξ 
νἱπ6ἃ Βρθοϊοβίββίπιδ ἃς ἰδοῖϑ, ἢ βιβοςσδῖα 80 μεγθῖ8. Ῥοβὶ δἱφυδῆς- 
ἴυμὰ νεγὼὸ [ΘΙΏΡΟΥΒ θη ἀοιΐηι18 6}18, οἱ ἱηρτοδβϑβ οϑὲ ὙἹΏΘΒΩΙ : 
υδηὶ οὐ ἀδραϊαΐδαι νυἱἰδβοὶ ἀθοθηΐθε 86 οἰγουπιΐοθβδπι, εἰ εχίσωος 
128 Παγθ85 δΔὺ οἂ, οἱ ἰδεῖϑβ 6ββ6 νὶῖθβ, εχ ἔδοϊο ἢοο δεσνὶ βὰϊ σαυάίυγα 
οορὶῖ, Αἀδίθιιο ᾿δαυα Η]1ο, χαθῶ οάτυπὶ εἰ πεγεάθμι ΠΑθθρδῖ, οἱ 
δι 618, 4105 ἰῃ σΟΠ8!} 10 δἀνοςδβαῖ, ᾿μαἸοδῖ 68 4088 Βογνο 80 ἔδοϊθῃ- 
ἀδ πηδηἀλδβοῖ, αι ργίεγοα 116 ἔεοϊββεῖ. Αἵ 1} ργοίπυβ στδιυϊδι 
δαῃϊ Βοσνο {}}1, φυδα ἴδηι ΡΙθηυπη ταβιπιοηΐῖτι ἀοτηἱ δι} δϑϑοθουΐυς 
ζυϊδδοῖ, ΑΙς ἀδίπάα 1118 ς ὁΘροὸ φυϊάθτῃ δυο βοῖνο 1 θογίαἴθπι Ργομη δὶ, 
δἰ ουβίοαϊδδοῖ τηδηάδζυμ πηϑυπὶ, φυοὰ ἀδάοτγαδι ; οἵ ουκίοαϊνι ΠΠυὰ, 
εἰ ργϑίθγθα ορὺβ θοῆυπι δά]ϊοϊς ἴῃ νίηθϑαι, αυ06α τὶ αυδιηρ]υ- 
τίτηυτη ρἰδουϊ. ὕγο πος ἰρίγ οροῖῦο, φυοᾶ ἔξοϊϊ, νοῖο διπὶ Η]1Ὸ 
Π16Ὸ ἔλοογα οοπγοάθῃ ; φυοηίδῃ), οὐπὶ θθηεἰββοῖ, φυϊὰ οθββεῖ θουυΩ,, 
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11. ἐν τῷ πορενεσθαι---διήρχετο δ. μ. Σ. κι Τ. Τῆς 
Οὐριαθηςἀῖογ8 ἤΡΓΘ ἈΙΘΕΡ ΕΝ, τ, νδα {Κ6, 1ἢ Βροα Κῆρ 
οἵ ἃ Ἰουγηδυ ἴο ψΦαγυδβαίθηι, σου!ὰ ρ͵αοα δαπηαγια "6- 
ἔοτο (411|166; βῖπεβ (ἢδί ργονίησθ ψδ8 ἢ {πὸ τ 466 
μοίνθοη ψυἀε8 δηα Ο8]1|66. ὟΥ εἰβίοϊη {Π1ηΚ5 (45 6 
Ὦρα αἀ ἄοπε Ὀεοίοτγα ἰν1π|}) {Πδὲ 6808 ἀϊὰ ποΐ Ρ489 ὈΥ̓͂ 
1.6 ἀἰγοαοΐ τουΐα δηἀ δβῃοτγίοδί ΨΥ ἴο «6γιιβΆ] 6, ἱ. 6. 
Κῃτουρῆ ϑαθγδγία, θὰ 1 ἤδη ἢ6 Πδά σοπλα ἴο {π6 σοπ- 
βιρε5 οἵ δασῃηάσία δῃὰ (81|1|66, θθπί ἢ18 σουγβα ἰοτναγὰβ 
{Π6 Επβί, 80 ἃ8 ἴο αν ϑδαιηδγια οἡ (ῃ6 τιρῃΐ, δηά 
Οδ 66 οἡ {|| ἰΙοεῖϊ, Ὑἢ08 ἢδ βθϑηβ ἴο ἢανα ραᾳ5864 
ἀπο Ζοτάδῃ δὲ δουιθορο!!β (ν ἢ γα ἔπ γα 88 ἃ Ὀτί4ρ6), 
δηὰ ἴο ἰᾶνε ἀδβοθῃθθα δἱοηρ (Π6 θδηκ οὐ 1Π6 Ῥεγθδη 
5146, υΠ1] ἢ6 ἀραϊῃ σγοββθα {16 σχῖνον, ἤθη ᾿6 Δ ΠῚ6 
ομροϑίϊα ἰο ζεγίσῆο. ὍΤῇῆδ γθάβοη ψῃϊοῖ ᾿μπσοά οὐζ 
Ἰμοτὰ ἰο ἰακα {18 τουξθ 8 (848 Ἦ εἰβίβϊη ἼἿοπ]θο- 

ὨΘῺ ΟἸ 8, βοὰ ἤροὶϊς 1]υὰ, Ηδσς σομεϊϊτοτα ἀοπιίηὶ οἱ 8118 οἱ δηινοΐ 
εἾι9 σοιηρτγοθδδγυηΐῖ, υἱ ἤογεῖ βο]!οοὲ Πὲς βογνὰβ σοἤδοταβ ἢ]. Ῥοδὲ 
ἀϊεβ ἀεϊηδα ΠΟῊ τὰ} 08 σοηνοοδί!δ 8π|}0 18 ΡδίοΓ Δ Π}1}188 τη 8) ὧδ 
οὔθ Βυὰ βορνο {ἢ} οἷθοδ σοπιρυγοθ. Ο05 οὐπὶ ϑδερορίββοξς 1116, 
ϑαβι  οχ οἷβ, ασυθὰ δυξοιοῦαῖ 6:0], το] αυυπ δυθο πὶ ΘΟΠΒΟΥΥΪΒ διυιὶς 
αἰδεγθυ!. Ουἰδιυδ δοσδρίβ 1}}} Ἰεἰδιϊ δυτξ, οἰ οαροτγυης }}}} αρίδτο, 
εὖ πιδσγοῦι ρνδῦδη ρυά ἀομηΐηυπι) ἱηνεηϊγεῖ, οὐ δα αυδ ἔδοεταὶῖ 
ἰρβὶβ. Ἦδφοο οἤηηΐα οὐπὶ διάϊδβεθε ἀοπλίηιδ 608, ρϑγοθρις δγυπι 
ΤΆ χη σαυάίαπι), εἰ ΠΟ, ΟΟΒ[8 ΓΟΓΒα πὶ ΔΏ}1018 οἱ 4110, Ἔχροηῖὶέ 
[δοϊτι βοῦν διυΐ ἀδθ οἱ β διιϊβ, 4:08 οἱ ταΐϊβοασαῖ, ΠΙῚ ᾿δαι6 ἴδηΐσ 
[ΒΡ ΒΘ ΘΘΓαηἴ Ὀ Δ ΓΙ ἔπι} 165, ̓ ρΒαπι βοσυ τ σΟἤδογθάετ ἢ]1ο ἀθ6- 
θεγα δον." Ογίρεπες ἴῃ Ἀοιῃ. Απὰ 8, 12. “Ῥόηεο δηΐμ 4815 μος 
εἷς ἰαηΐυπι, 4υοα ἀεθεῖ, ἱ. 6. ὁΧ φυὰ ρτγδἼθρίδ βυηΐ, ἰπυ}| Θβὶ 
ΘΟΥνΕΒ ; -δὶ δυΐδπι δα β8 δ] ααἱὰ ργδοθρῦβ, απο ποη ἴα ἰπ01}}5 
ΒΘΥΨῺΘ ΟΥΪ8, βοὰ ἀἰοεῖαγ βἀ [6 : Επξα βεῦνο Ὀοη6 εἰ Π46}}8. 8. 8]50 
Οτίξεῃ οὐ Ῥβ. 119, 6. ἑκούσια δὲ τὰ περὶ ὧν οὗ προσετάγημεν 
ποιεῖν, ἀλλὰ ποιοῦμεν τῇ προαιρέσει --- ὧν τινα μὲν ποιοῦμεν ὡς 
Ἰτροστεταγμένοι δοῦλοι, τινὰ δὲ πράσσομεν ἑκουσίως. 80. 8]80 
δὴ 7.8.0. 86 Απἰῦτοϑ. ἀθ νἱάυ8. Αὐρυδίη ἀθς ΥἹΡρΊ διό 
14. ΡΙδυϊ. διιοῆο. 1, 2,1. Θυἱ πιδηοῖ, υἱ Ἰηοησδδίινγ, ΒΟΙΊΡΘΥ ΒΕΓΨῸΒ 
ἢοο οἰ οίυπλ δυῦ πο γοϊυηίδίθ ἰὰ (ΘΟΓΘ τη ἰξ, ΒΟΥνῸΒ ἷ8 
ΠΒδ 08 Παιαὰ Ῥτορὰβ οὶ. ϑθηθοα (οηίγον. 2, 13. Νοη εδὲ θεποᾶ- 
οἴυπι, δ6ἀ οἴδείυμπι. ἔδοογε αυοὰ ἀθῦεοθβ. Τοῦ. Δάδ]ρῆ. 4, 3,4. 1 
αἀὰ Ηοτ. Ἐρ. 1, 16. 46. ηθο ἔυτίυπι ἔδοεϊ, πος διρὶ, αἱ τπὶ ἀΐοδὶ 
θεῖν: Η ΡἈτϑίϊαπι, ἰοσῖὶβ ΠΟη ὑγεγὶϑ, αἷο, ἄς. ΜϑηΥ θὲ μα δ Γ 
Ῥαββαρθβ γα ργοάἀυοοά ἔγοπι (ἢ6 ΒΔΌΟΙπἰσαὶ πτίίειθ, Ὁ Βυχίοτῆ 
ἵπ ἷ8 [6χ, Ταὶη. 731. δηὰ Βομοίά, δρ. Μευβοῆθη, ρ. 148. 
βΘ66 αἷεο Ὦτ. Ηδηινπιοπὰ δὴλὰ Ὦγ, Ὑ ΕΣΌΥ 8 ηοΐθβ, οὐ {π6 αὐτὶ ἀσο- 
τοθηὶ οὔτἤδπι, ἰη Μῖν, ΕἸ 6 Υ. 
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ἐγ 68) δῖ ἢ 10 ἀνοϊὰ δὴν τηοϊοϑίαιϊοπ ἕγοσι [π΄ ϑατια- 
Υἱϊδη5, δηὰ δὶ ἐπα 8δπθ {ἰπης (0 τη Κα ἃ σπδαίον ππτε- 
ΒδῚ οἵ 9ενϑ ραγίβκογβ οὔ [8 δοηθῶϊθ, Ηδ εἷος κ' 
5ΠΏΣΑΓ σΆ88. ἔσο τἢ6 ΕδΌΡΙΝΙοαὶ ψγοτβ.. Βυέ Μ|Ι- 
οἤ 8615, Η6Ζ6}, δὰ σίμεῖ, σοπίέσεὶ {πα {6 που 
(85 οἔϊεη) Π85 ποῖ οὐϑεγνοα εἶτα ογάευ οἵ ἔππὸ. δϑό 
(διρΌ6}}. 1)γ. ΟἸαγκα δαορίβ {π6 τἸποϊῃοά Ῥτοροϑϑι 
Ὀγ )ε 9ῖσυ «ηἀ Ὑ εἰϑιση. ΕἸϑίου, ἢστνενογ, εκ 
184ι (π6 ἰοχὶ τᾶν ἀεποῖθ 0 στα (ἤδη {πδ8ΐ μεΐ 
Ρδ886 8 {πγουρῇ ραγὶ οὗ Ο8}1|66 δα ϑαπιασία. ᾿ ᾿ 

14. εἰσερχομένου. δῖῃςθ ΊΒΡοΓΒ ἡγοτε οχοϊυάοά ἔγοπ 
οἰ1168 δηα [ΟΨΏΒ, 76 τηιιδί ἐχρ βίη (Π6 ννογά εἰσερ γον 

᾿ μένου α8 ἦδ τῦαϑ ἐπέεγϊη, οΟΥ ἀδοιιέ ἰο ΘφηέθΣ, δίς. ᾿ὅ668 
1Π6 Ῥεογβίο νογβίο ἃΡ. Κόοθοθοσ. ΤῆθΥ {πογοίογε πιοξ 
ἤζ οὐ [86 οι 8146 οὗ {πὰ ραῖα; δῃηὰ ψ Ποῖ ἴἰ τα βά1 ν᾽ 
{ΠΥ βιοοά αζαν οἵ, να τηυδί υπάογοίδηα {παι Ποὺ ἀτὰ 
ψηδὶ γγὰ8 ογάογθα ὈΥ {πῃ ἰαψ. ὅ΄δε 1η6 Βαρὲηπιοαῦ 
ΡῬᾶβ88αρε5 οἰϊοα ΒΥ δοῃοείίβει δηᾶὰ γῇ εἰβέθιη, ἔέξέοι 
ΠΟ ἢ 10 ἀρρθᾶγβ τπαὶ 1η6 ΠΔΌΡΙΠΒ γοτὸ ποῖ δρτεεὼ 
48 ἴ0 [Π6 αἰβίλησα ψη Πΐη ποῖ ἰΙσροῦα ταῖρϊ ἀρρτγσαποὶ 
ἴο οἰἴβοῖϑ. ϑοῖῃβ βαι 4 ζοιν ομδὲέϑ; οἴδοῖϑ δχίοθ 
186 ἀϊδίδποθ ἰσ δὴ ἀωπάγεάί, 866 [ἱρίπίοοί. ᾿ 

14. ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. Ἐπ Πγτηΐυ5 Παδι 
Μ06}} Π]υβέταϊοα {Π6 εἰγουπιδίδηςαϑβ οὗ 186 6886 ἐπ [8.6 
ΠΟ ον προ ψογάβ: Μήπω καθαρίσας αὐτοὺς πέμπει ἔ 
Φανισθησομένους τοῖς ἱερεῦσιν, ὡς ὃν τῷ πορεύεσθαι μέλε" 
λοντας καθαρισθῆναι" τοῦτο δὲ πεποίηκε, δοκιμάϑων τὴν 
πίστιν αὐτῶν" οἱ δε πιστεύσαντες, ὅτι δύνασαι πυρευομόε 
ψοὺς αὐτοὺφ καθαρίσαι, ἀδιστάκτως ἐβάδιξον, ““ 6885 αἱ 
Ἡοΐ ἰηγηψοά!αιοῖν οἰδαπβθ {πθ, θυῦ 5βοπί {πθ τὰ 
Βῆονν ΓΠΒΠΊΒΟΙΥ65 ἴο᾽ {π6 ῥγδϑῖ, ᾿ηἰθηϊπρ (αὶ ὅπ» 
8ῃου]ὰ ΡῈ ἤθαϊϑὰ ὁπ ἐδθ τοῦῷ. ΗΒ ἢ ἀϊά, ἴο ἐπγ' 
ἐβοιν μι ἦ. Του, ὑθονμς τἢαξ ἢ9 σου] θά} [ἢ 6), 
σνόῃ- ΗΘ ἰγοδάν ρσοπο, ἐπγτπθά {Ποὶγ βίορβ ἔοσν αταΐ 
ψΠ Ποιυ Θη ογί δι ηρ' ΔΥ ἀουθίθ ψ ἢ γοβροοξ ἰο Βαῦ 
85 σοῃῃηδηάοα {Π6η8.᾿ (ΟΡ ΥΒΗ) ᾿ δ8 υϑακδ᾽ 
[ὉΓ ἃ ἰθργοιιβ βεύϑοῃ ἰο ρῸ ἴο (ἢ6 Ριϊθβξ, θη 6ν ἔπδ8 
πὸ πρῆξ. ΚΡῸΝ Ποῖ ΠΟΥ ἢ6 Ψ ΘΟ δῇβδζοα ψῆ ἔἢ6 
ἀἰϑοτγάδγ {υ ῃ1οἢ νμὰ5 ἔμεσα τηδη θοῦ), οσ μπὲ 6 πιρηῦ 
ἸὯ8ΔΚ6 Κηοόνῃ ἢ18 γαϑίογαδἐοη ἰο ἤρα ἢ ; δηὰ ρΟγΠΔΡ85 

4 
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ἴῃ σγογ ἴο γσεσοῖνο ἔγοπι (6 Ῥγίεϑὲ 8 σοσιἤςδίθ οὗ ἢἰς 
ΤΟΟΟΥΟΥΥ, ΜΏϊοδ νου Θηδ0]6 ἢϊπὶ ἴο 6 τϑοείνοά 
θδςοκ ἱπῖο βοοιθῖγ. Τμὺ8 ΓΚ6 τηρδηΐ (0 βᾶυ, {δδὲ 
Πρ ἢ 85 τοϑιογεα ἴο {6 ἰθροῖβ.0 ΤΤἢ!18 να ᾿ἰϑάγῃ 
ἴτοτη (86 ψογαβ καὶ ἐγένετο ἐν τῶ ὑπάγειν αὐτοὺς, ἐκα- 
θαρίσθησαν. Οπ (86 γεαδον ΜΙ ςἢ ἱπάυορα οὖν Γ,οτὰ 
ἴο δεηὰ {Π6 τηδη ἴο 6 ῬγΙθβίβ, 866 (ῃ6 ποία οἢ Μαΐἷΐ. 
8, 8. 55|44ᾳ. ὟΥΌΥ {6808 υβ6α {πΠ6 »έωναΐ, ἱερεῦσι, Ἀδ8 
Βεδη δου αἰβουδεοεα ὃν Ῥ εἰβίείη 1ῃ (Π6 ΤΟ] ον; 
ψΟΓάβ : “ ΤἤδΓα γἃ8 ἢ0 Π6Θα [ὉΓ ὁπ6 ρογβϑοῆ ἴο βῇῆονν 
ἈΠ ]56 1 ἴο πιαην ργίοδίς (Μαίι. 8, 4.); θαι 9680. ογάθεβ 
{Π6 96» 10 μγὸ ἴο Φεγυβδίθηι, δῃηἀ πὸ ϑδδῃγδγιίδηβ [0 
Μουηί ΟεγζΖίῃ. Ἐον δἰπουρῇ οὖρ 1,οτή ἀϊὰ πος 
ἀρργονα οὔ [6 ϑδαιηδγιίδη ἔογῃι οὐ ψόγβη!ρ, (οἷ. 4, 
44,) γεί ἴῃ ἃ ηιιοϑε16π ψ ἢ] ἢ σοησογηρά ποῖ {Π6 νογ- 
8010 οὗ ἀοα, ὑυι νγ»Ὧ8 τιθγεῖν ἃ πηθάϊοδὶ δηα ροἰ ἐς 8] 
ὁ56, ἢ6 σου!ὰ ποῖ θυΐ βοηα δϑοὶ ἴο {ποῖγ ονῃ λὖμ68. 
50 ΚΙΔαιυβοίη, οἱ]. 76, 4. ἢ. ΑΚΙθα Ἰυαίοανὶξ βδοοσ- 
ἀοίεβ. Οιυζηξςο8 -- 6386 Ιορ!η085. Τοσί ]} Δ, ἢον- 
ΟΥΟΓ, ΟΟΙ68 [0 8 (ΟΠ ΓΑΓΤΥ͂ σΟΠΟΙυδίοῃ, Ὠδιηοῖν, (ἢδὲ 
ΟΒιγῖϑδί ῃογα ἀβθοϊἀθά (6 αυδϑίίοη ἴῃ ἔδνους οὗ (ἢ 6 
ΒΔΏΘΓΙΥ οὗ [ῃ6 Τορ]α δὲ ψογυβαίθιη, δρδιηβί {6 88-- 
ΤΑΔΤΙΆΠ5 δηὦ Μουπὲ (ὐογΖίπι, ὈῪ βθηαϊηρ {{|18 ϑαπια- 
τδῃ ἰο [6 ΤΘΙΏΡΙΒ8. 

. 16. ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ. 
ὙΠΠΟΣ οὔβογναβ, (παὶ 1 γγ85 σι δίοιΏΔΥΥ [ῸΣ 8:6 Κ ρθε- 
80,8, (ΘΒΡΘΟΙ4Πγ (ἢ ΡοΟΙ,) ΟἿ ΓδΟΟνΘΓΥ, (0 ο88ὲ ἔθϑιη- 
βεῖνοβ ἀόνῃ, δηὰ δῦγδοθ (Π6 Κη665 Οὔ Βοῖς ρἢγοι- 
οἰδῃβ; 88 6 ἤηά ἔτοῃῃ Η!ρροογαίοβ Ῥγωορρί. ᾧ 6. 
4δηα βαῆθολ ἀς Βγον. γι. 6, 8. (οἰἰοἀ Ὀγ γ᾽!) : Αἐ 
δοβάδιῃ βϑρτοβ νἱ 6, δὶ πηογί 8 ρογ σα τὰ δἀπηοίωπι 6δὲ 
Ῥτορσίυδβ, πιεάϊοογια ρεπμα ἐαπροπέεϑ. 

18. οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες. ΤΏ Βαβι ΡΒ ο- 
Ἰομίϑι8 ἄργθο ἐπδί εὐρίσκω 18 ἢογα ἴο Ὀ6 βκρϑῃ ἔογ 
εἶνα!, εὅ5δ06. Μεοιβίοἰη ρσίῖνθβ βανϑγδὶ Ἔχϑιηρ]68 το, 
6 Ιδἰϊη γῦογϑ; 88 οἱδὺ ρῃιῃο ον ϑί8 ̓ ανα ἀοῃς 
τοὶ 86 Οτθοκ. Ἕν 

18, ὁ ἀλλογενὴς. δὸ (ῃ6 Ηοῦγ. Ὅ, ΤΠυΒ 92 Οοβαρδι8 
ὩΔΙΏΘ5 (Π6 δεῪειηδυ δη8 ἀλλοεθνεῖς. ὝΠΟΥ ΘΓ ἰοσιηθά 
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ἔτοπι 8 οοΐϊοην οἵ (συ μεθδῃβ, (8 Κίηρβ 17, 94, ὅς.) 
Δηα ἃγὸ γοί σαἰ δα Ὀγ {Π6 968, 1Ώ τεργοᾶςς, Ουτηὲπ ς 
γοῖ 1Π6Ὺ Παά τῃ6 ολθνειει; : Δη4 ἸηΔηγ 968 ὙΠ0 
δὰ οἴδηάοα δρδίηβε {π6 ἰὰνν οἵ πηρϑίβ, οἵ οὗ [ἢ}6 

ϑΑΌθδΑῖΏ, ΗΠδα ἰο. διοί θη, 88γ8 Ψόβδρῆτβ, δῃὰ ἀνεὶς 
ποτ. Ηρηςθ ρΑΓΕΥ {ἢ 6 Παῖγοα οχργθββοά ἴῃ Εσςο]ι8. 
1, 26. (Οτοῖ. ἃρ. ΕἸ516ν.) 1 δάὰ ἃ ραβϑαρε οἵ ϑδοβμιεοῖς- 
αἰἴτ, [0]. 46, 4. (εοα Ὀγ ΥῪεῖβ.): ΒΑΡΌΙ ἀϊχιῖ: 885 
ΤΩΔΡΙΔΠη118 δϑί βοΐ ΕΚἤηϊου5. ΕΒ. διιηθοη Οὐδ» 
116}18 ἀϊχὶξ : (ὐΠ]δρὺ5 681 βίοις [Βγδθ] 18 84 ομηηΐα. ΕΒ. 
] .428Ὑ, ἰγδά!εϊο οϑέ ἀ6 ΕἸ Πηϊσ5, ἤοη ἀ6 ΕἸ ἢ 8918. --- 
Αἱ ἰγδάϊμῖο σοηΐτα αἸς ἢ. 1,Ζαγυβ. ΒῪ τηδηγ οὗ {Π6 
ΒΔΌΡΙ 8 1ἃ 88 δοσοιιηϊοα ἃ ἀουδε} ᾳιοϑιίοη. Βυΐ 
ν εἰϑίοίη οὔϑογνοα πὲ [ἢ 18 τηιϑί 6 υπάαογβίοοά οὗ 
(Π6 ΘΑΓΙΘΙ ΔρῈ5, ἴῸΓ (5808 Π6) ἔγοιῃ {Π6 {{π|6 1η νη ἢ 
(ἢ ἀουε᾽ ς λεαά ν8 ἰουηά ἴῃ Μοιυμπί ΟοεϊΖίμῃ), δα γνοῦ- 
βῃϊρραά ὃγ [πΠ6 Οὐ περδη8, (μον 6 Γ6 γοοκοηθά (ἀθη- 
166. Ηδχοθ, {πογεΐογθ, Ὁ σίϑὲ βρθακβ δῖον [Π6 ορί- 
πίοη δπηᾶ δϑιϊπηδίϊοη οἵ [ῃ6 ποτ στρα ψεν8 ; Ρυΐ, ἴῃ 
1πΠ6 [ὉΠσνίηρ νεγβο, [18 αἰβοοιγβα 185 σπδγδοίογιβε 
ΜΈ Ὰγ σταδίου τ ἀΠ688 Δηα Ἰοηϊΐν. δεα Ζβοἢ. 9, 
6. ΕΖ. 44. 7. 13. δ6, 8. 

19. ἡ πίστις σου σέστωκε σε. Απὰά γοῖ {Ποῖ Κ1ἢ 
δά ϑανεά {Π6 γοϑί αΑ'δο. Βυῖ τ τηυϑβῖ Ὀ6 ΓΤοποι οΓοά, 
ται τῃουρὰ τῆ6 ἴα ἢδά. [Δ], ἢ6 δἰοῆβ δὰ Ὀοιὴ 
“7 ἐἢ, δὰ ρσναξϊέμαάρ. (ϊγιηΐι5.) 

ες ΘΌ, ἢ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. - ΤΏ Ἔχργοβϑίοῃ “  ϊηρ- 
ἄοηὶ 9.7 Οοα ἢ 15 ᾿δγα ἴο θ6 ἴδκϑη ἴῃ {Π6 υὐειοϊδῇ δ6ηδα 
ἔογ [Π6 δρρϑάγδαδῃσα δηά τηδηϊϑϑιαιϊίοη οὗ Κίηρ Με8- 
βίῃ, ψῃισἢ πον οχροοίθα που]ὰ κα ρἷδοα τ ἢ 
ῖοδι ΡοΟῺΡ δηὰ βίρῃδὶ νΙοΐοτγί68. (ἢ εἴ8.) Ευιῦγ- 
τη 0.5 {ΠῚ ΚΒ [ἢ18 νν88 βαϊὰ 1ῃ ἀδγίβίοῃ οὗ [86 ἢ 0]6- 
Π688 ΟΥ̓ Β15 ΔρΡρΘδΓΔηΟΘ. 

20. οὐχ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρή-» 
σεως. Οὐ {6 ἱπιογρσοίδιίοη οὗ 1ῃ18 ψόογὰ (οιηπίθη- 
(αΐογβ ἃ ποῖ αυϊ6 ἀρτοϑῖ. Μ|ςοῆδο 8 8 γ8 (ΠΟΓΘ 15 
ΠΟ ΟἸδββίοδὶ ὀοχδιηρίὶα οἵ (6 πογά : μυϊ. Κυρκο [88 
ΡῬτοάἀυςρά ἤτο6, ἔτοτῃ ΡΙυΐαγος, Απηίοπίηι, δηὰ 1,οη- 
σίηυδ, ο ψῃϊοῖ Βίβῆορ Μαγβῇ δάβ ἃ ἔουγιἢ ἔγοση 
Αὐγδῆ. Τῆθ β6ῆ86 ῥγδνδιηρ' τὰ (Π086 ΡαΒΒαρΡῈ8. 8 
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οαἰἐοηέδον, οὐδογυαξίοη ; Ἡ ἈΙΘἢ ἀοδβ οὶ βόε βυιϊοδο 
μβοτό. 1 {πογεΐοσγε ργοΐογ τἰ6 ᾿ηΓεγργοίδίου οἵ οἰ 6Γ8 2 
Βατοὶυ, σρίοπάσω, ροηῖρ, αὶ [4118 υπάοι ομϑεγνω- 
1105, ὁε, ὈΥ ἰΐ8 δρροάγβδηςθ, ραχί  ου ΔΓΙΥ ΔΈ ΓΙΚοΒ 186 
86η865. ΕΓ ΒΥΏ1}8 ΘΧρ Δίη2, μετὰ . παραφαινείας ἄμ" 
θρωπίνης, μετὰ πολλῆς φαντασίας, δρίεηαομ, τἱοῖδθὲ, 
ἐτὶμμιράδ, ὅς. 80 αἷ8ο ϑοάδαύρε δηὰ Οδιρ εὶς 
6 ἰατίεγ οὗὁ ψῆοπι ΓΘ ογ8 ραγαάθ. 1 ἀ0 ῃοΐ, ἕον- 
νον, ἀϊβδρργονο οὗ της ᾿ηἰέἐγργοίβδεοη, κέ οὐδογθαγὺ 
γῬοδϑ6ί, 80 ἐδοέ ἐέ ᾿καν ὃὲ οὐδεγυδά απάᾶ κποίδρη. ὅ66 
Ἑήβηοῦ δπὰ Κυρίο Κοθοΐγ {π|0Κ8 (μαὶ δοέ [656 
1ηἰοΥΡΓοίϑ[0}8 ΤΕ ῸΣ οἠλ 64, οΥ τρί γον πε] } 
με οοπ]οϊπεά. Τδαὶ βδοπθ Ψδ6ν8 ΘΕ τὐὲ80», δά 
τοοϊπἰαϊπεά (Πα (Π6 Ποδνθην Κίηρ νψου]ὰ ποέ οοια 
ἢ ποῖβο δηά μοῖρ, "πὶ νἱτἢ 51:|6ης6, 88 Βοθῖ 
βῃονη ἴγτοιῃ (πΠ6 ΠΔΌΌΪΠΙς6841 Ἡττἢρθ Βγ δοδιοία δρ.: 
Μεουβοῆρη, Ρ. 144. : 

41. οὐδὲ ἐροῦσιν" Ἰδοὺ ὦδε, ἢ Ἰδοὺ ἐκεῖ, 1. 6. {Πέτα 584}} 
Ὀ6 ΠΟ ο6 ὙΠΟ 884}} δδὺ “"ἢ8 13 Πδῦθ, δὲβΒ Ἄϑρ, 
διδηθατσα, ὅζο. δές ἰῇ τἢδι τπηοπδίδίῃ, ἢ Ογύθπο, ἴῃ ἐπε 
σὴν οὗ Βιίζοι,᾽᾽ 45 {πὸ ἔαϊϑοὸο ΟΒεῖϑὲ ϑϑὰ το β8γς 
(Κοβοῆ. δηὰ Κυϊῃ.) 85 18 0.8}}8] - (οὔβογγνεβ ἔχ. 
τῆγπιυ5,} ΜΠ ἢ Ταβρθοῖ 0 ΘαΡ ΙῪ ὩΏΟΏΆΓΕ8. : 

2], ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμών ἐστίν. ἜΠοτο δας 
Ποεὰ Ὀδοὰ δοίης αἰδγθηςθ, οὐ Ἰηἰογρεδίδεϊοη, δε ΩΣ 
ἔτοταῃ {Π6 υποογίδιΠίυ οὗ (ἢ6 ψογά ὠνσὸς, τ πίοἢ δος 
ΓΘΏΘΟΓ ὉΡΙΟΗΖ : ΟἴοΓ8 πη. ἜΠ6 ἴοριδε τ ογρεοίδεϊοα. 
9 δαορίεα ὈΥ Π6 Ὀαβὲ οὐέσθ, θοὶἢ ᾿ἀποίδηῦ δῆ 
ταοάσγῃ, ψἢο οὔβοζνο ἰῆδί ἐντὸς 15 βοιῃδί! 8 πβρᾶ 
ἴοτ ἐν, ἐμίεν,, απιθηρ, ἴῃ ἴ[ῃ6 (] αββῖσδὶ ἩΧΘΓ85 ; 88 Χοη.,. 
Αμπᾶῦ. 1, 19, 2. ᾿δη, Υ. Η. 9; 8. Τῆινο οἱδμοῦ Η»- 
ἰογρτγοίδίϊοιι 15 πονψόνοσ βϑυρροτγίοα ὃγ Ὧγτ. (ΘΙΏΡΒΘΕΙ, 
πη ἃ ἰοης δῃποίδίίΊοη. Ηδ (868 βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
ἔον 16 ἀοοσίγ πο Οὗ Π6 Κειράοιτ οὗ σο8.; ἀπά ὃγ ἐντὸς 
ὑμών», υηϑδογβίδηαβ {π6 ψΠ019 εν ἢ παίίο Τα 
ΒΑΔΥ Ὁ δατηϊ δα :; θυ 10 566 88 ΕΥ 80 Τ᾿ 8}8 80 δρί 8 
86:56. ἜΠ6 ψΠ016 οἵ {{16 οΥΙ εἰδῶ ἰῇ ἢΐ8 ποία ἐδ ν 
ἔγινοίουβ, δα υηϑϑιἐδίβςίογυ. ὅ66 ατοί. δὰ ΥείδΥ, 
οΣ Εἰϑίογ. 

Φῷ, ἐλεύσονται ἡμέραι ὄψεσθε, 1. 6. “(ἢ ἐἰπνδ 
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ψ}}} οὐπιθ Ψηδη γόιϊι. 5841, 1} βόγγον, τορτοῖ 6 
ἤδη γΟῈ Ο8}) ὨΟ ἰοη σοῦ θθ ἢ οἱ ἃ 1η6, ἃπα 884} ἰοῃρ ΤῸ Γ 
{πα Ἰηϊθγεοῦγβα νἢϊο γοῦ ον. Θηου. “ΓΘ 588ἢ 
ἔθη 580. “10 ἢθ6 18 ἤδΓα, οὐ {πο γ6." “681.5 αἰίμαθε (0 
ἘΠ086 :τὯ68 οὔ ρι ]ς σαν, ννἤθ Πηροβίοῦβ ψἱ ἢ 
Ὀ6 Τοδὰγ ἴο βϑθάϊισα δπὼ ἀγὰν ονϑσ ἰο {δεῖγ ρδιῖν, ἢοῖ 
οηἶν τπὸ δα δῃά βδαιίοιβ, θαῦ ονθὴ τἢ6 σοοά δηᾶ 
ῬΊθι3. 8866 τῆς ποῖθ οὐ Μαί(). 22, 0. ὅ80 480 ἴ,6 
ΟἸεσο, πο 866 ἂρ. ΕἸβίθυ. ειβίθίῃ σορᾶγεβ 
Ἰϑϊοῦγ5.. ΗΔ], 6, 21. εἰ δὲ παρήσετε τὸν καιρὸν τοῦτον, 
εὔξαισθε ὧν πολλάκες ὅμοιον εὑρεῖν ἔτερον' μα 7, 24, εἰ δὲ 
ἀφήσετε καὶ τούτον ἐκ τῶν χειρῶν τὸν. καιρὸν, πολλοίκις 
εὔξεσθε τοιοῦτον τυχεῖν ἔτερον. Αὐτἱβῖ] 468 ἀ6 Ῥᾶςο, 4. ἣν 
μὰν ἐκ πολλοῦ παντες ἡμέραν ἰδεῖν ὀπεθυμοῦμεν, ἥδε ἐστιν. 
δ] ἢ. Ὑις. Ῥγε. 8. (Ἰς. Τ δοιὰ]. 5, 19. ϑίδε. 
διῖν. 2, 7. Ῥιοροιε. 4,7, 206. Διώξητε, γοίίοιυ “ἐἤιθηι. 
Μαίιῃ. 24, 6. 

᾿ 424. ὑπ᾽ οὐρανὸν Δ. ἴ. 6. ἴῃ 18 ἴογοῦ ψονϊ ὦ. 8668 
Τγαδζηιιϑ. δἰβίοη οἱΐθ8 δχϑίηρ}685 οὗ 18 ρῆγδβθ 
ἔτοιη Ρ]δῖο, Ερ. 7. Ρ. 597. Ὁ. οὐδείς πότε γενέσθαι τῶν 
ὑπὸ τὸν οὐρανὸν ἀνθρώπων. ξὶραη. ΟτΥ. 870. ἢ. τών γὰρ 
ἔργων αὐτοῖς ἐν τῷ καλλίστῳ τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον ἑστηκότων. 
1 υοστγεί. ὅ, 1015. ΟἿ 800 τοστῖηθ. Βοιῖἢ ΘΧΡΓΟββϑίοβ 
(γτϑαυθητν οοςον ἴῃ ἐς ΟἹα Τοβίδιηθης, ὙΠ τΠ6 
ἀστραπὴ --- λάμπει, Ἃ εἰϑοϊΠ σΟΙΏΡδΙ 65 ἃ ρδββᾶσζε οὗ 
Τϑοῶγβ. Ηα]. Α.. ὦ, δ. μετὰ δὲ τὴν εὐχὴν ἀστραπὴ διῆλ- 
θεν ἐκ νῶν ἀριστεφών ἐπὶ τὰ δεξιὰἂς δ6ὲ. τ6 ποῖθ οἱ 
Μαῖ..94, 21. 
ες, 9 θ.--.00. ΤΠ βοηςπηθηΐ, ἰαυ!ηρ᾽ δι 46 (ἢ 6. ἐππαρΈΎΥ, 
ἴθ 5:0}. (Π1ς8 : “« (ΔΙδιη!υ {Π6 Πδαν]θβί ἤδηρβ ονοῦ 
η6 δεν8, δηΐ μη νοῦν 6]α) ἤθη, ψθη {Π6Ὺ 
Ἰεαϑῦ ὀχρθοῖ 1." ὅ66 1ἢ6 ῃοί68 οἡ Μεί(. 4, 87, 98. 
(Κυΐηοσῖ!.) Απά {ἢ ῃοΐα οἡ Μείίῃ. 94, 88. 1116 οχ- 
δαιρίθ ΟΥ̓ δοάσπι, 15. οἴξθη Ὀγοιυρῆς ογνναγὰ Ὦγ 1Π6 
ΒδοΓοα Με ΠΟ ΓΒ ὑοίῇ οὗ ἴη6 Ο]ἀ δηὰ Νοὸν 1 δϑἰδιηθηὶ, 
(0 ἀεδαιῖδα ρίαν. ἰἢθ τποϑὲ Ποίησιβ, δηα ἀϊνίπο 
ψεηροαῦσα 1ῃ8 τηο8ὲ δχϑιηρίαγν.: [ἢ τὴ18 νίονν, (86 
ΒδΒοίὴβ ἐτεαποεν ᾿πϑῖσησο ἴῃς ἀδέμσο. 8ὲεα Υ εἴϑ8.. 

ὧθ. ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ, ταϊποα ἀοιθη 
Αἴΐϊεν ἔβρεξε, πηιιϑὲ ὕ6. δι ρρ θα Θεὸς, ψ ἰςἢ 18 ἃ νοῦν 

γοΟΙ,.. 11, Φη 



480 δ᾽. ὺκκ, ΟΗΔΡ, ΧΥΣΙ. 

ασιοηῖ 6] 0818, 66. Μδί(ἢ. δ, 45. Πύρ ἀοπούεβ 
Ἰιαὐπιορ : δη6 βοῇ 18 {Π6 ᾿γΌβΕῦ' διρῃ!βεοδίίοη οὗ 
θεῖον, ἰ. 6. ἀϊυΐπο ἥνε. Τἢ5, ρίδοοβ βίγεςὶς νι Πρ - 
Ὥληρ, ΕΓ β81ἃ 19 Ὧδ θεῖα, δΔηά θα βοὶ αραγί ἔγοδα 
Βυμίδὴ 86. δίμοθ βόνενθρ, ἴῃ βυοἢ ρίφοςβ, ἐπρεα 
δῖ (10 ')86 6 νογάδ5 οὗ [αιοσεῖ. 6,210.) ἐπειδέα ναρογε 
βίρπα, ποέξσιο ργαυόα, μαίαηΐξοι δεἰρἠμγὶς σεγας, ατνὰ 
405 ρὨ(ηΙηρ Π88 8. δ] ρ ΓΘ Οῦ8. 58181}, πρῆςα κὲ 18 
οἴξοη υ886α [ὉΓ σιζρλιι", 8λ8 ἔργο, δηά ἰὴ Αροσ. 14. 10, 
10, Φ0. Τμβ Εις μγραδ ΟΧρ δἰ 11 θαιάφιον.. ΓΒεΓΘ- 
ἔογρ, ὈΥ πύρ καὶ θεῖον, '56 ἀφῃοίοὦ ἃ βυϊρδυγοοιδ ἤΓο, 
1. 6. φέρ. Τδ ρα ἴῃ ψῇσοῦ ϑοάοια δῃηὰ 
ΤΟομμοσγᾷ ΓΘ βιζυδίοά, ὑδέπρ βέσυοκΚ πιῇ ριρ, 
τπὰ88 (1 οὗ Ὀἱζυμηρη ;. διὰ ἐομηίαὶπα οὗ πωρέῤα, ᾿ τὲ 
ΔΪ|53ο᾽ {Πεγα ἔουηήά. Βυῖ Οἱμηλθη δηα παρέἠα, ἅτ6 65- 
ἀὐδηι ον σοι ΒΕ 16, ἀπ, θη (6 νοῦν οἰ σης; 
ἤδιηθ8 Πδἀ ταροά [Ἀγ δῃὰ ψἱάθ, {Π6 σίοδαγκαι ροπραρες 
φοῖηρ δερίνονθά, (Ὠ6 ἢ ο]8 ἐγᾶοῖ σγδαλην βυρϑιάρά, 
δη 16.806. Κ ἰτοῖὰ (ἢ 6 36]Δοθῆξ ρμᾶγίβ δαί. πρ' ἰῃέο 1ξ, 
ἀξ ρχοσεὴοα ἐπ ἃρρρδίδησρ, ἤγϑί οὗὨ ἃ τηδγβὶ, δπὰ 
ἀρ οἵ 4ᾳ ἰον βίδρηδηί ροοὶ. ὅδ Μιοδδοῖὶβ, ᾽ὴ εἷς 
ιϑβοσίδλίοι οὐ (86 ἠδάμεο 804 οὔ σΒ οὗ (896 ;)δδά 
δα, ἴῃ (οπμπθοί. Οοίηρ. 1758---1762. . 
ι βῷ, μνημονεύετε τῆς γυναικὸῤ Αὐτ, " ΓΟΙΙΘΙΏΔΟΓ 
μη δ8ι Παρροηθά ἰο 1,οὐβ 8." ὅ66 (ἀθ8. 10, 46. Οἱ 
τῆδέ Ἰθηοσϑ ἢ Ϊθ ὀσοιγγθηρρ, ἤθτο ἢ28 66 580Π16 
αμἴδγοησα οἵ βοῃς θη, Τἢδ αρϊπίθηβ, ὕυροῃ. 
016, ἸΏΔΥ 6 8814 ἰο ἔοτ ἔνο οἶδββθβ. Εἰγδί, {πὲ 
δάορίοα Ὀγ᾽ τὲ Αποϊεηίδ, Ἀ8 δοθθρμα8, ΡΒΠΟ, δϑὰ {86 
Οδειϑείδη Ἐδίβονθ ἰη σθῆργαὶ, δηᾶ οὗ ἐμ6 πιοάοτῃ 
-Οοιηποηίδίοιθ, ὈΥ Οτοίϊ9, ΒοΖα, Ησιηβιιβ, Οἐι, 
Βδϑύυβοργο, Βεηρεὶ, ἡ ο} , Βανί ο  π, ἀπ {η6 ΕὨρ 158} 
οἰ ΓΒβδοϊορίοαϊὶ δὅοῆροοὶ ἴῃ σαηεγαὶ; Ὠδηηογ, (μδὲ 1.οἱ᾽5 
ο, 68 886 Πα ἰυτηρα ὈΔΟΚ, σΟὨΙΓΆΓΥ. ἰο {δς6 
οοιμηδηά οὗ (ῃ6 ΑΌροΙ, Ὀρολπιθ βυδάθηϊν δηὰ γϑβϑῖγ 
οἰδϑηραα ἴηίο 8 Β0}1ἃ μηδ οὗὨ τηϊηογαὶ 8811, ἢ 15 
(Ά.8: Αγ. 88 τηδγθ]ρ, 8πα4 δάμη 8 οὐἩ Ὠείηρ μονῇ δπᾶ 
ΒΒδρθα [ὉΓ δομιέθοίσγαὶ ῬυΓΡΟΚΘΒ, δίηθοθ 1 ΠΟΥΘΓ 
᾿αυθῆθβ ὈΥ οχροβυσα ἰο ψεὶ. Ἐδυνοὶ (6118 χ.5 
{πλὲὶ 1ἴ 15 γαῖ 866}: δὲ το16 τοοθηδ, δηἀ οσα 



5Τ. ΠΟΚΕ, ΟΗΑΡ. ΧΥΙ. 46. 

λιαϊσιου8. ἔγανς]]οεβ, σοπίγαήιοις (18 δββογίίοη: 86- 
δοηάϊΐγ, 1 18 πιαϊηδί πε. ὈΥ 1.6 ΟἸοσγο, (οη. ἀβῃ68.) 
Ἠδυϊηδη, Ηδετγαάΐ, ρα 6] 15, Ααγο Κἄαγθιϑ, (8 
ἰραγηθα ὕφν,}) δοῃσοίίρεη, Εδιαραςοῖ, Οὐάϊω5, Ναρεὶ, 
Βαίῃ, Κτίεροι, βοβϑηι. Κυΐποοὶ, δηὰ οἰδοτθ, ἰἢδὲ 
.ο08 νι τὰυγτηοά του, πηρδηϊηρσ (ο τεέυσηῃ ᾿γδοῖς 
ΙἸϑίο [86 οἰ ἴο θέε ἢ δοϊηθ σκέυη» ΟΥ ἃχίἰς]6 οὗ ἢο1186- 
βο]4 δυγηϊίαγο, δηὰ βιοκίηρ δϑὲ ᾽ν (ἢ6 βδἰβυρίηουϑ 
οαγί, ψ88 βυβοσαῖοα ὈῪ 16. δργοκο, δὰ ἐΐθ σογρ86 
γαῖ θα ἢ {π6 ϑυ]ρθαγρουβ νϑροιγ: ψῃϊοῦ Ηρυ- 
8 δι) δίαγοϊκ {Π1Ὲ|ς τριὰς μ6 οἰδβοιθα ὈγῪ πρίυγαϊὶ 
(Π8118568.. ΤΟΥ τηδιπίδίῃ ἴοο {πα [818 Ιηἰογρσγοίδζοη 
18. ΠΊΟΓΕ 8.140 [6 ἴο τῃ6 φγϑοθήϊηρ ψογάβ ὃς ἐσταὶ--- 
ὁπίσω, ἔγοῖῃ ψ ὨΙΟἢ [0 ρροδτβ {πᾶΐ 1,οἵβ στ ἀἰά ἰιγη 
ὑδοῖκ ἴο ἔδις αν βοῃηθ σκέυνη. Κυΐποε!, 141, δηὰ 
βοβθῃπ). οπ 1πΠ6 ρᾶξβϑᾶρε οὗ θη. αὔϊγιη (ῃδὶ 25.392 
ὨΘΨΟΣ 5ιρηϊῆοβ ἃ κἰδίυθ οὔ ῃῃηοῃιηθηῖ : μὰ. (δῖ 
ΟΣ ὙΠ ἀθποίεβ ἠιοίέ ἑηβαα. ΥΝ εἰβιείπ οἰΐθβ 1 γοο- 
Ῥίτγοη, 826. καὶ πέμπελον γραῦν μωρμαρουμένην δέμας, 
( ΔἸ} πιδοὶι. Η. ἴὰ Αρο] τη. 24. Πέτρορ Ὅστις ἐνὶ Φρυγίῃ 
διερὸς "“θὸς ἐστήρικται Μάρμαρον ἀντὶ γυνοικὸς. ῬΓΟ- 
ΤῈ 8, 8, 8. “Εἰ ΝΙορῶ ἰδογσγηδβ βιῃρργίμηδί 086 

18. ᾿ ὶ 
“ΠῚ ὃς εὰν ϑητήση --- ἀπολέσει αὐτὴν. ΟἾχΙδί ἤΘΓΘΟ 
ἌΡΡΙ168 ἃ μοπογαὶ ρησπιθ, “πἰμοῦ ἢ ΡῬγοηθυησθῷ οἡ 
ἈΠΟΒΙοΓ οσοδϑίοῃ. ὅ66 {Π6 ποίθ ου Μαίίῇῃ. 10, 89: ἰο 
σα οἢ 1 δαὰ Ιβοςγαΐῖ. Αγομιά. 44. Ρ. 911. ἔαν μὲν γὰρ 
ἐθέλωμεν. ἀποθνήφκειν ὑπὲρ. τῶν δικαίων, οὐ μόνον εὐδοκι- 
μήσομεν, ἀλλὰ τὸν ἐπίλοιπον χρόνον ἀσφαλῶς ἥμιν 
ἐξέσται ξῆν' δρὰ Τγτγίδουβ ἵταρ. 1, 18. μηδξ φιλοψύ. 
,χειτε. 
᾿ 94. ταύτῃ. τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς. ΒΥ 
186 ἴοι  πἰσηΐ τῃ6 Ὀεϑὲ (ὐΟμπηπιθηίδίοῦθ (68 8 18 
ἢθτα ἀεβιρηδίθα ἰμδὲ ϑάνεης οὗ [Π6 Μεββϑίδῃ νηϊοὶ 
83}|4}} Ὀ6. υδῆογεα ἴῃ ΌΥ αἶγα οαἰδον 68; ἔῸΣ ἐμαί {Π6 
τετὰ πὰ μα5 οἔξδοη {π6 βρυτγαίνα βεηδθ οὗ οαὐαηηΐῳ 
᾿απὰ ἐνομδϊο. 801, ΒΙαρ. δρὰ ατοίίαβ, 48 αἰξο ο- 
δθΏπι. 4η6 Κιΐπορὶ. Βυΐς {0158 σου ]α ἀθγα 6 σίγα θυ 
ἤατβῃ. 1 ργορίδν {πϑεείογα ἴο ἰμῖοσργοῖ νυκτὶ οὔ δε βπαΐ 
᾿οοδο απ οὐΐοκίγορὴθ Γ΄ ἐπέηρε ἐσπιρογαί; ἴοτ 85 ἴῃ 8 

Φη 



468 81. ΣΌΚΕ, ἐπλρΡ. χυτ ΣΦ ΨΙ. 

ἱγοτὰ 15 υξ6α οΥὉὮὌ ἀοαἐἦ, 80 ἰξ ΠΠΔΥ νοΥῪ 6 }} ἀσποῖδ 
{Π6 πα οΥ ἐπέ ισογτά. ΤὮιϊ5 Ζο. 9, 4. ““ἘΠ6 πὴρπέ 
σοπγχοῖῆ, ΨἬΏΘΗ ΠΟ πιδῇ σδῃ ΨοΥΚ." ΝΟΥ͂ ὁΔη 8ΠΥ͂ Ὁ8- 
Ιοοιΐοη θ6 ἰουαπάρά οὐ ἰΠ6 νοτγὰ κλίνη, ψῃΐσἢ (45 
ὙταικΙδηά Δηαὰ Κυΐϊηοοῖ μαναὰ οὐβοινθα) ΠΙΔΥ͂ θ6 (8 Κ6 8 
1 ἴῃ6 86η86 οὗἹὨἉΎ ἐδούιι5 ἐγτοίϊίαγῖδ. 81}}} 1655. ΜΨ1ΠρΏ1{ 
6 ἡδοοββασΥ (τ Ὀγ. Οὐ ἢ) ἰ0 ΤΟΠΔΟΣ κλίνη δεά- 
ἐλαπιδεγ: ψὨϊος ἢ6 ν85 ἱπάπιιοοα ἰο ἦσ, 1ἢ ΟΥ̓ οΓ 10 
Γοηον [Π6 οὐ]θοοίίοῃ, παῖ 1 15 ποῦ συϑίοπηΆ ΥΥ ἔπ 188 
Ἐδϑὶ ἔογ ἔνψο τηόπ ίο 116 'π οὔθ Ὀ6. ὅδ Ηδγη θυ 
ΟΒ5. νοϊ. 1. Ρ. 165. : ᾿ 
Οη νοῦβο 87 866 {6 τποίθ οἡ Μϑδίιῃ. 424, 88. 

ΟΗ͂ΑΡ. ΧΥ]ΠΠ. 

ΤῊΕ ΡῬδγδθὶα ΨἸ ἢ Ψ ΉΙΟΝ (Π18 ΟΠΔΡΙΟΣ σοπ ΘΠ 65 
15 Οἰθαγίν σοπηθοίθα νη (ἢ6 ργοοθάϊπρ' ἀἸβοοῦΓβ63 
οὔουγ Τοσά. Τδε ἐπέφηξ οὗ 10 τνᾶ8, [ῃδὲ τ 6 Ὠ15ςεἰ- 
ὈΪε5 βΒῃου!α 6 οχοϊβὰ ἰο σοῃβίδης ῥγᾶυθσγ, ἀπά ἱπ|- 
Ὀ]ἰςϊΕ γα! ποθ οὔ Ῥινίηθ αϑϑἰϑίδηςσθ. Απ Ὄχβογίδ- 
τἴοὴ ΘβρϑοίαἢΎ Ὠδοεβϑαγυ, ἰη ογάοτ ἐπδί {πον πρῃΐ 
υηάογοίαπα ἤον. ἰο ουόροοτιο, ΟΥ αἰϊόυϊαΐο, τῆ 1τη- 
ροπάϊηρ δν}}8 ψῃῖοἢ Βῃου]α ρῥγοοθάθ (ἢ ἀοδιγαςεοη 
οὗ 7ογυβαίβιη. . ΕΣ 

Ἄέεγβα 1. πρὸς, ΠΕ γεγὺβ Οὗ Βρεαϊκῖηρ,, ἀδῃοΐοβ ἐδ 
οὈ]δοῖ οὗ 5υδ]εοεΐ οὗ {πὸ ἀϊδοοῦγβα. δὸ ΡΙυΐαγοι, Ρ. 
804. (εἰεἀ Ὀγ Κυρᾷκϑ.) πρὸς ὃν δὲ Πίνδαρος εἴρηκεν, ἀε 
ἡ ο. “Ὑπὰ5 τῆ6 Ἠεδτ. Ὁ ἀπά δ, Πάντοτε ἀσηοίεβ 
μηοοαδίησῖν, ἐγ ἀπο ΗΘ νοῦ ἰ5 Βογα ποΐ ορ- 
Ροβοᾶ ἰο {Πο86 1ηΐεγνα]5 ΨΕΙΟΝ λι18ὲ ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΥ Δ ΥίΒ6 
τοίη 1[Π6 1πΘΓΓΌΡ.ΟΙΩΒ οὗἩ ψοσ αἶν Ὀιι5: 689 ΟΥὁἨ ᾿Ώπο- 
σοηῦ σϑογοδίοη; θυ (ἢ6 ᾿πίθγῃ 881 0η8 ργοσθοάϊηρ 
ἤοτη ψΘΆΓΙΏ688 οὐ ἀδϑροηάδηογ. ΤῊΪΒ 15 ἜἘχργοββοᾶ 
ὈΥ {88 ἐκκακεῖν, ΨΏΙΟἢ 5] 0. Ώ68 “0 σον 5] υρ  ΊΒἢ,᾽ ὁσ, 
(48 Ευι γηα8 ΘΧρ  ἰΠ8)᾽ ἀποκάμνειν, ΘΧΔΙΠΡ]68 οὗ 
ὙΠ] Οὗ 5686 ἃγα ἢεγα σίνεπ Ὀ. Ἡ οἰβιείη ἀπά 'Κυρξα. 
866 Ἠδιπιοηά, ηΐ ΌΥ, ἀπὰ Μδοκπῖσῃξ, οὐ ἐπθ᾽ 4Ὁ- 
εἰγαςί οὗ {πον ῃοίθ8 11 ΕΞ] αν. 866 δἷβο δ6ἢ}. 1.6χ. 

ᾧ, τὸν Θεὸν μὴ φοβούμενος, καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεκό- 
'μενος. Α ργουενδίαί εχργεββίοη, ἀθηποιϊηρ τ τηοϑὶ 



81, Εὔὐκε, ΟΗΔΡ. ΧΨΗΙ, 4698 
ρου θυ Π]αῖ6 Δηα Ἐπ ] υϑῃίηρ σἱσκοάμρβα; οὗἩ νηοῦ 
ὈυΠΊΘΓΟΙΙΒ ΘΧΔΙΊρ͵68 ΔΓ6 σίνθῃ Ὀγν ΕἸ8η6Ὶ δηά Ἦ οἵ- 
βίρὶη. Τῆυ8 Ηοῃ. Οάἀ. 10, 39. ἴθ θεοὺς δείσαντες, 
φἱ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχοψσιν, οὔτε τιν᾽ ἀνθρώπων γέμεσιν κατό- 
«ἰσθεν ἔθεσθε. ΓἹΡ.. Ογοῖϊορ. θοΐ. ὑπ᾽ ἀνδρὸς, ᾧ θεῶν 
οὐδὲν ἢ. βροτῴν μέλει. ιοηγβ. ΗΔ]. 10, 11, οὔτε θεῖοι 
Φοβηθέντες χόλον, οὔτ᾽ ἀνθρωπίνην ἐκτραπέντες. »έμεσιν, 
Τιοβθοηβοιβ Ῥτοίγερί. ἀλλὰ γὰρ οὔτε θεοὺς οὔτε ἀνθρώ- 
«τοὺς οἰδούνται, οὐ γὰρ ἂν τάδε ἐποίουν. Ἴ)1ο 46 Μ᾽ 16]110, 
οὔτε τῶν ἀνθρώπων οὔτε τῶν θεῶν ἐφρόντιξεν, Αηϊοηΐη, 
ΙΔΡογα]. Ε. 71. οὗτοι ἐτίμων οὔτε θεὸν οὔτε ἄνθρωπων. 
ΒῈΙΚΙΘΥ σοιηρᾷτο5 οιη. Οἀ. 921], 928. 401, 415. 28, 
65, θΘ6, 1 δά, [ἰῦ4η. Οταί. 199. Β.. ὁ μήτε Θέρυρ 
δεδεὼς, μήτε ἀνθρώπους Φοβούμενος: ψῆδτΘ 1 "νου ]Ἱά 
τρδᾷ αἰδούμενος ἔγοπι οἢδ οὗὁἉ [ῃῆ6 Μ55. νοι τγοδάϊῃρς; 
ΒΘΘΙῺῚΒ ΘΟ δ Ὀγ 115. Β. μήτε ἀνθρώπους αἰδούμενοι, 
μήτε Θέοωις δεδιότες, 50 Γι 4η. Οταΐ, 402. ἢ. οὐ Θέους 
δείσαντες, οὐκ ἀνθρώπους αὐχουνθέντες. Οὐβο, 5101), 
Ῥ. 91, οὐτε Θεὸν διδίοτες, οὐτ᾽ ἀνθρώπους αἰδουμένοι. Τῆιις 

ργᾷ. 2, ὅ8. Θεών δὲ φόβος ἡ ἀνθρώπων νόμος οὐῤδεὶς 
ἀπεῖργε. 4,108. 1188, 80. κατεκατεῖτο πᾶς αὐτοῖς θεσμὸς 
ἀνθρώπων, ἐγελᾶτο ὃξ τὰ Θεῖα. τοςΟρ. μ. 138, 8. οὔτε 
Θείου φόβος, οὔτε ἀνθρώπων αἰδώς. ἮΝ 

8. ἐκδίκησόν. 15 ψογά ἢδ5 ἃ νΘΙῪ δχίδηβίνο 56η56, 
ΠΑ βίῃ} Ώθβ ἴο β588ῖρηῃ ψ αΐ 15 ̓ 80 ἴο ἃ ρῥ]ΔΙ ΠΕ, δηᾷ 
τβογφῦνυ ἀναγ πίπλ ἔτοπι ἐμ6 διδοῖς οὐ 8 δάνογς 

ΟΒΆΓΥ, Ουγ Εηρ]15ἢ νϑγϑίοη γοηθγβ, “ συθηρο τὴς οὗ 
ΙΏΪΠ6, Δάνογβαγυ.". Βυΐ 1 ῥγϑίδσ [ἢ ἰγαηβίβδιοη οὗ 
)οβἀατγιαρα δῃᾷ (διηρὈ 61}, “ ἀἄἀο πη Ἰιβίῖσα ὩΡοὴ 
ἀϊη9 δάνεογϑαγυ." οάαγιάρα ψ 611] οὔϑογνρβ, τῃδὲ 
1:6 νογβίοη οὐρὴῤ ποΐ ἴο δχργεβϑβ ΔΠῪΥ 1468 οὗ 
γευθηβε. ᾿ 

ὅ. ἵνα μη εἰς τέλος ἐ. ὑ. μ. Τα ψογὰ ὑπκωπιάϑειν ἰ5 
ἍΏΠ ᾳροηϊδίϊο ἴαττη, δη( ᾿βιρῃμῆθβ ἴο ρίνε οῃ6 ἃ ὑ]ον 
ρῃ τῆς ἴᾷςθ. δὸ Ανὑιβίορῃ..  Ἴεβρ. 1877. ψῇθγα {Π6 
ϑοΠΠ ΙΔ8: ἜΧρΪ81η8 ὑπώσια, τὰ εἰς ὄψιν πλήγματα. ὅ66 

ΔΪ90 Ελμϑιδί. ἂρ. ΝΥ εἰβίβιῃ.. 10 ῥγοβμβοῦὶν αἀθηοίαβ ἴο 
βἴΓΚ6 οῃθ ὠπάθν ἐδ οψε, ἐο ρίυθ οπο α δέαοἶς ὁψο: δηᾷ 

48 [Ἐ}18 18, ΠΊΟΓΘ [ἤδη ΔΗΥ {ΠΠ|ΠΠηρ’. 6156, ρ4}Ππρ' ἴο ἃ ρὺ- 
Εἰϊδὲ; 50 10 φἂῃῃθ 0 ΘΧΡΓΡ85 ὙΠ ΠΔΙΕΥΟΡ 18 1ΓΚΒοπὶρ 
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Ἀπι1 ψοδείϑοπιθ. Ὑπ05 ἰὲ ἀδηοίθοϑ ἴο δέν, ἐμ, ὥἶμν, 
ἔεαχο, λάγαδε, ὕοςΣ, ὐεαγῳ. “ῊΪ5 τπιϑίϑρβογίσαὶ βθειδό 
ἴς ἐπά δρᾶ ϑοιηθν δῖ τὰγθ, θυ δὴ θχδίηρὶα μ85 θη 
ρον θη Ὀγ Ῥεἰβίοίη ἐγοδὶ ἘΝορ. [,μδογὶ, 4, 190. ἐν 

᾿ 

ρι 

ταῖς ξητήσεσι δυτω μάχιμος ἦν, ὡσθ᾽ ὑπώπια Φέρα 
ἀπήι. ἐπ οἵ {πὸ τς ἐπεβεῦοα ἔρια Τὸν. ΡΝ 
ᾷ, ἃ, 11. “Ὁδίυηάϊ5, ἐδητοίβὶ ἰητοὶ!ρο.᾽ Ἡδδυυϑδέι 
ὅ,1, 6. “. ΟΒῈ απ ἀδϑίπο ἀδοθ κοῦ ρσταϊαίδησο οὗ- 
ἐωπόύενε." Αἀεϊρῆ. 1, 2, 88. ““ ΑὐπουΐϊίΆ, πα πη6 οὗ 
ἔωπάαα ἀδ Βᾶς ΣῈ δβεριυ 8." [ν. 24,15. “υδηθο 1:4 
σογίυσπι δίαυδ οὈδιϊαίυτη δὲ, ἱπα 01, Βοαις -ρὸ οὗ- 
ἐμπάαηι, βεορὶυ5 οδάθῃ Ὠδαυϊ αΒδιη δρθηάο." Λε 
Φ6, 838. “Νρο Βἰδι( 8 δηΐό οὔδει ἰβϑ68 ίδηιϊ ἃι!- 
ἀδεὶ ἱπεορίο, 4υδηι, ἰάθη οδέμμάσηάο γμεγνιοὶξ.᾽" 
Εἰς τέλος 15 6γα ὈῪ δοίη τοηάδογοά, “δ ἐΐθ ἐπ, α 
ἐασί." Ἐυὶΐ [ ΠΙΔΥ 6 πιο ΡΓΟΡΟΙ͂Υ ὀχρίδἰποα 
“»εγροΐκαζίυ,᾽ οἵ ψ ὨΙΟὮ 8ΘΏΒ6 ΒΟΡΟΓΆΪ ΘΧΔΙΏΡΙΘΘ 8ὲ8 
ἔουπά 1η εϊϑίοίηῃ. [{ ΒΑ8 πγυςῇ Ἐἢη6 9810 36186 ὃ 
ἀεὶ ἰη “ἃ τεβι οἰ βρη οδοη. ὍΤῆυ ἴῃ Ψ8 611} 7. 
80 προ ἰ8 τοηἰογοὰ θῪ Δαυΐδ ἀεὶ, ὈῪ γε 8 εἰς 
φὸν αἰῶνα, δΔηὰ Ὀγ ̓ Γηδοάοίίο εἰς τέλοφ. 1 δαά ἃ ρμ85- 
ξᾶρο οὗ Ἡδγοῦοί. 8,119, 12. ψ ΠοΓΘ ἀεὶ Π85 {Πὶ5 86ῆ56: 
ἡ δὲ γυνὴ --- φοιτέουσα ἐπὶ τὰς θύρας τοῦ Βασιλῆος, 
κλαίεσκε καὶ ὠδυρέσκετο᾽ ποιεῦσα δὲ αἰεὶ τωὐτὸ, τοῦτο 
τὸν Δαρεῖον ἔπεισε οἰκτεῖραι μὶν. 866 ἐῃα ᾿δαγῃοα ποῖοθϑ 
οὗἩ Ἡδιθπιοπά; ηοΐ ομηρ [6. ΟἸοσο δὰ Μδοεῖς- 
Ὡΐρῆς νἢ Ἐ]516ν. 

ἡ. ὁ δὲ Θεὸο---νυκτὸς. ΤἬΘΓΘ 18. 8 5᾽Π} Δ. ΠΟΠΙρϑεί- 
80ὴ ἰη Μδίῖ. 7,9. ἔμιΚα 11, 11, βεᾳᾳ. ΑΠἶδγ ὃ Θεὸς 
ταυδί ὃ6 ΞΡ ]16 4 ὃ δικαίος κριτής, ὙΠ ΠΙΟΝ 19 Ορροθοα δό 
{86 κριτὴς τῆς ἀδικίας. ΑἸῈ (Π6 ἔθγπιβ ἃγα δπιρμβιϊοαὶ οὖ 
4. 4. ““Οοἀ {6 7υβῖ, (Π6 τηθ ΓΟ  ]}, ΜΨ11 ἢ6. ποῖ τεροὶ 
ΣΠ]ΌΤΥ ἴτοσι ἴθοδα οι ἄς ἀοό8 ποῖ ἀθϑρίβε, θυΐ 
Ἰονο ῦ" 80 οθοσῖ ἘδΌΝΙ, (ο].. 257. δὰ 8. Φ7. 
“Οἷ δία ἰζογαπι οτὰ ; νϑηϊοῦ ἤογὰ αυᾶ ΕΠ ἀ881- 
ἐυγ." Ἐκδίκησιν ποιεῖν ὨΔ5 (ἢ6 ΤΌΓΟΟΘ οὗ ἐκϑικεῖν, 85 1ἢ 
ψυάσ. 11, 86. Οη {886 ἔκλεκτοι, 1. 6. οἤοῖσα δηᾶ 8ρ- 
Ῥτονοᾶ Ὁ γβιδη5, 8εὲ86 {πΠ6 ηοΐϊδα οἡ Μαί!. 90, 16. 
44. 29, (Ἐοβοϑηιῃ. 4πᾶὰ Κυΐηο6}.) [τ τηῦϑὲ Ρ6 οὔ- 
βοινϑά {μαΐ καὶ 158. ΘΓ [ῸΓ καίπερ, αἰέῤλοι σὴ, οἵ «᾿ς ἢ 
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ἩΜοἰδίοιη ργοάυσοβ ΒΟΡΟΓΆΣ Ἔχλιηρ]65. Οἱ {Π|ὶ5 ἢ 
ἴὯΔῪ δα 98{Ποίδης το σοηδοϊ Κ5οἢ]. ᾿ 

8. λέγω ὑμῖν---τάχει, ἱ. 6. Οοἀ νι} ποί βυΐογ ἢἷδ 
ΓΑΒ] ΓΟ] οτα ἴο με αἰθίςιοα πίει ᾿πιριπῖν, δυὶ 
ἢθ Μ1} δἰ  ἰαἴκο ἴτομῃ Ὀ84 τῶοπ ἐπ ρονγοσ οὗ Πυγ 
Ἰὴρ (Ποῦ, ΟΥ ἢ Ὑ}}} σοηον πίβ φθγνβηΐβ (βηδίς πο 
ἐτόϊη 4}1} ον} }8) ἰηίο εἴϑθγῃβὶ σϑϑῖ. 1ζ{ [.88. Ὀθθὴ ἀἰ8- 
Ρυϊεὰ (866 τἢὴ6 ἀροίαι]8 ἴῃ ΟΕ 8 Οὐγ) Ὁ ΒΟΙΠ ΠΟΥ 
{Π656 ΟΣΩ͂Θ ἀγα ἴο δ6 τείδιτοά ἰο υίνδῦ ᾿πητη θά! λῦοὶ 
ὈΓθοθάθβ, ΟΓ ἴο ψνῃδ 15 5α:ἃ ἴπ (Π6 1Δ8{ ΟΠΑΡίογ ρου 
[6 ἤπαὶ δάνοηΐ δηὰ Ἰυάριπθηξς οἵ Οἢγιδί. δα τοι 
οετΐί (ὐοπηπιοηίαίοιβ (45 οιδίειπ, οβεπῃ. οὲ: 
ἀπάρο, (διηρθ6}}, ἀπά Καυΐϊηοοὶ) δάορι {πὸ ἔοτγηιεν 
ορίηϊου ; ἃπα Ὑπεγ ἰηίογργοί ἔθ ψόογ 9 οὗ τ 6 δάνφῃης 
οὗ Ομ γίϑι ἰο Ἄχϑσυΐβ ἡυάρστηθης οἡ ({ 6 9 Θυν5 παίίοη. 
ὙΠΟ Κα γ8" ἴογ Ραϊθβιίηρ ; δηὰ οαάγαρα 60» 
δΒθῦνθβ, {πη {π6 σοηϊοχέ πότο ᾿ξ 1ἴ ἴο [δὲ 688 6Χ- 
ἔδηβιῖνθ βρη Ἐσδίίοη. “Τῆς Ὀοϊανιηρ ΗΘ ΓΘ 8 (88 γ8 
ἢ6) 6 ΓΘ δυ  ἀθηγ ᾿π στοαὶ ἀαηροῖ οὗ θεΐηρσ ννοδγιθα 
οἂὲ ψΐ Π ΘΓ ῥογϑοους9ηὴ8 δηαὰ αἰβίγθββεθ" Β 
πίστις Τἴπον υπαογβίδηα ἃ γα] στο θα δῃὰ πηρ]1οι 
τοηἤάσδησθο ἰῇ (οά δηά (Ἡγίϑι, ΑἹ ἢ ἤγβε δενϑηί 
(Βα γ8 Ὑοἰοίετη) ΟἸγϑὲ συ ἔδυ ψῆο 5ιθδαδϑν 
δεϊενοά 1 ἢ15 Μοββδβηρ (17, 18, 19.}: 1 1ἢ6 .56. 
σομά γεὶ ἔδννογ (νοσ. 27, 29.} παπιεῖν, ἤθη δἄπηο- 
εἰσδῃεα Ὀγ {Π6 Ὠινίῆθ ψϑγηίηρϑ; (ἢ ἰαΣτμ μα] νοίαγιθδ 
οἵ Ομ 8 τοιγρα το 7 πάφὰ.. ὙῸ τ 

θ. εἶπε δὲ καὶ πρὸς, 1. 6. σοποογτίηνσ, τοϊέΐ τοδροοὲ 
ἐο} ἃ8 ἰῇ νοῦ. 1. Ουγ [οΥἱ δὰ καἰγεδάν γραῖα οὗ 
{Π6 πϑοσοββν Οἵ σοηφίδηϊ ΡΓΑΥΘΓ; 6 ΠΟΝ ἰτοδῖβ οὗ ἃ 
τιοάαβῖ ἐδ πα οη οὗἨ οὐγ ονῃ πιοιῖῖ8. (γοῖ5.) Ηδς 
ἤὮρστο οϑβυγοβ (πδ΄ οχοοϑϑῖνό οσοπῆδδηςό, ἀλη ονοῖ- 
υϑοηΐηρ 86] σοτηρίδοθπου, ἢ ΜὮΙΟΪ ϑοπθ ΓΘ ἢ ἴῃ - 
ἄυϊμχε; ἀπὰ Ὀγ ἢ οι ΓΠΘῪ γα Ὠηάεγαά ἵγοιῃ Ἠδοίηρ 

πὶ ΝΜ δυ κι δα (ΠηΚ ἐμδὲ (Π6 'Μνοτἀ8 ἐλθὼν, τὴν κέίστιν, δηᾷ τῆς 
γῆς, ἅτε 80 Δηηδίριοι!, [πδῖ 1ἴ 1Β ᾿πῃρΟΒ510]6 ἔτ ΔΎ Ομ ἴο θὲ οοΥ- 
ἴδῖ ΟΥ̓́Ε[6 βθη86 οὗ {118 ρᾶββαρθ. Ηδ τοραγὰβ ἴΠ6 [9] ον ᾿ηΐοτ- 
ὑτοίϊατίοη ἃ5 16 τηοϑὲ ουνίουβ: “4π|4 ψοί, ἦοπ ἰλε δον οὶ αν 
ϑομείἠ, τυἱἱΐ ἀθ απα ἦε δείϊο  ο7 ἰξὲς ἱπ δε 7,απαϑ ΤΉδι 8, λὸ υοἱἱὲ 

᾿- 
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Μ10} ᾿ἀονοῦς ᾿υμ ΠΠΥ ἴο ἐα {πγοπα οὐὗὨ ΠΌΤΟΥ. ἔπ 
1ΠυϑγαῖΊοη οἵ πειροιθότες ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, δΥ ἰΒίεϊπ οαἱί65 
ῬΙαί. οὔτε γὰρ χαίρων οὔτε λυπούμενος ἄγαν φανήσεται 
διὰ τὸ ἐχυτῷ πεποιθέναι. ΑὨΔὰ (ίς. Γυβς. ὅ, 12. “(Φαοε 
ΒΟΙΊΡΟΓ ἐπ 86 080 ΟἸΠΏΘΠ) 3ρ6ῖη Γορόῃεοι 5:1." δῸ “4 
ὕογ. 1, 9. ἱνὰ μὴ πεκοιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς... 566 
ΤΠΟΓ6 ἴῃ μα Θχοοιϊθης ἢοίς οἵ (Οὐτοί8 οἡ 1118 
Ῥδββαρθ. ᾿-. , ' 
- 1]. σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν τ. π. 'ΤΊΘΓΟ 85 ὈΘ ΟῚ ΒΟΉ 
ἰποσεησο οἵ ορτηΐοη’ 88 ίο (ἢς σοπϑίγηςοη, δὰ σοπ- 
Β6]Π 6 ΏΕΥ 18 Ἰπεογργθιδιίομ, οἵ ἔοβο φοσάβ. ὅοπεο, 
48 ἴ,. ἔγυρσ, Οαρο!]]5, ΟἸφαγιιβ, [,οἱρῇ, Ηοί δία, 
ΒοΖα, Οκπιπογαγίιβ, Βίϑῆορ ἴβαγσοθ, ἡ ον, Βοαακ. 
Οληιρθε}!, δηα οὐ ογβ, ἸΔΚ6 πρὸς ἑαυτὸν ψῈΠ σταθεὶς, 
κηὰ ΠΕΡ ΠῚ (ςοπιρατηρ (6 Ηφοῦτ. Ὑ12.) ““σραγέ," 
(48 1 ἢς δαγβὰ δείηρ ρο υἱοὶ Ὦγ {Π6 ἐουςῖ οὗ τῆς6 
Ῥμαγίθθθ 3.) ΟΥὐὁ ἐπ ᾿ἰς ρίσςο, ἰἱ. 6. ἰῇ ἃ σοΟΠΒΡΙΓΟΌὉ8 
Ρίδςος, ἴῃ ογάθυ ἴο Ὀ6 βθβθὴ οὔ τΠ6 βρεορίθ. ΒΒ ε1π8 
ιηοάθ οὐ ἱπίογργοίδειοη ψὸ8 ΟΣ ἃρῸ τοδιιοὰ ΌῪ 
Ατγηάέ ἴῃ ἢ18 Μῖβο, ὅδου. ρ. 97. ννο {πετὸ οὔϑεγναβ, 
[αὶ Β6Ζα δῃᾷ (δπλθγαγὰ8β σοηΐουηα πρὸς ἑαυτὸν κὴέ 
καθ᾿ ἑαυτὸν. ὮΥ {6 ἐπέξον τς ϑερί. γϑηϑίδίς τὴ 
Ηδοῦτ. Ὑ32. Τηο ἤογηιοῦ ἀδηοίθϑ δόσμηι, το ἠΐρα- 
ε΄. 80 Αοεἷ). Ταί. [,, 1. ταῦτα πρὸς ἑμαυτὸν ἔλεγον. 
Απάᾶῖ,. 8. ταῦτα πρὸς ὁμαυτὸν λαλοῦντος. Ατί βίη. 
1, 6. τρὸς ἑμαυτὸν ἐφὴν. 1 πὰ ἀο πρὸς ἑμαυτὸν δηἀ 
κατ᾽ ἑμαυτὸν Ααἰἢδτ. δὸ {πΠ6 Ψυ]ρ. ὡρμα 56 ογαδᾶέ. 
ΠΟ Τογιηυΐα πρὸς ἑαυτὸν 18 ποῖ ἀπίγοαυθηςγ 7οποά 
ψ ἢ νου 8 βιρηϊγίηρ τοῆοοζίοπ, τπουρῃϊ, οὐ βρθοςοῖ. 
ΤὮδ Ργείδγθησα πηυϑῦ (Πογοΐονα θ6 ρίνοη ἰο [δ΄ Ἰη 6 Γ- 
ῥγοϊδίοη δάορίοἀ Ὀγ Ευςθν πη, 6 Πθορῦν}. Ατηάϊ, 
)6 θυ, Οτοίϊυ9, [6 (Ἰογο, τῆ6 δυϊἤοῦγα ΟἿ ΟἷιΓ 
σοπγηηοῆ γογϑίοῃ, ψιτηρα, ΥοΙ , 1, κεοιπδοδοσγ,  εἰ- 
βίοίη, βοβθημῃ. δηα Κυΐποοὶ, ψῆο Ἰοΐῃ πρὸς ἑαυτὸν 
ΜΠ προσηύχετο. Σταθεὶς 185 ὈΥ βοπια γϑηδεγρα οοη- 
δισέθη5. οἴβίβι πη δηᾶὰ οἵδιθιθ ὄχρίαϊῃ πρὸς ἑαυτὸν 

Ὁ Βυϊὶ εἰπ8 ατοιβ ἢ 88 βαιἰβίβοίογ Υ ξοίωξοα, δμὰ οὔϑογνθε διαὶ 
1ὸ Ῥ]αΓίβ6 65 ργαγϑα ἰῃ ἃ οοιτὶ ἀϊδιηος ἔγουι εἶα ῬΌ] σΒη8., Οἱ 
ιῃϊς διιδ)εοῖ δεὲ Μν. ΕἸ5]εγ 8 ποῖο. ᾿ 

Ὡ" 
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δομῆι ἑαοϊἐμδ: δῃα οἰΐίοα (ἢ. Πογαῖίδ “ΔΌ γα πιό- 
νοὶ τηρίμθη8᾽ δυα ιν" }." (Ερ. 1, 16,.60.). δο υ]η0}}. 
Πρςοΐίδῃ. (οἰ Ὀγ ΒΟΪΚΙΕγ.) “ἰὼ ἰραρίο νεγὸ, 1η 
αὐο, νο 18 ρδγοϊηλ118, ἢ 410 ΔΏΪΠΔΟΒ ΘΟΙΏΡΟΠΊΠΗΙΒ, 1 
4ιο ἰδοϊίζδηι οἰϊδπη τη θηΐθηι ποβίγϑπι ουκίοα!π}118.᾿" 
Ἧς ρῥγδγβ ἰῃπ8 οἰἑοπέέῳ, β'ποθ {6 ταϑὰ οἵ 16 σοηρτγα- 
Βαϊίοη, Ψ ῆο πρὶν ἤανϑ β ῃροβρη [Π|8ῖ [16 νν 88 ὑγαυτῃρ; 
ἔογ 186 νοὶ ίαγθ οἵ (6 μδορὶθ, ψουϊᾷ πᾶν ἰἌΚθῃ τπ|- 
Ὀγασο, ἱΓ (οῪ ἢΔα ἀἰβοονογοα {παῖ 6 ννὰ8 οῃγ βρϑαῖ- 
μι 6ν}} οἵ 4}} οἴ ριβ Ἐ. κι (Π6 σοπίγδγυ, (6 ΩὈΪ]οδη 
ΒμΘΦ ΚΒ οἰθδαιν δηδ δυάιθὶν, βιηϊθ8 118 ὑγθαϑδί, δηὰ 
(8813 ἀονῃ δ Θ6γ68. Πρ ΘΧΡγθββίοῃ. (8ϑαγ5 Ὦγ. 
ΜαθΥ) τϑίδεβ ἴο ψῆϑὺ ρϑββοιὶ 1 {Π|6 τηδηβ ἀδαξέ, 
ΔηΔ νϑ ἢοΐ ΟΡΘΏΪΥ ργοηουηςεά, ὑΣταθεὶς ἰ5 ὮΡ ΥΚ δ[- 
δίαἰῃ δῃα οἰπογῷ γρηάθγοα ορδίσέθη. Κυϊποοὶ, ἢον- 
ον, {Π10ΚΡ Ἐς οῦ ΠδΟΟΒΒΆΓΥ 0 655 1Π6 86Π856. οὗὗὨ 
{π6 Νογά, νοἶ. (8αγ8 116) βοὴ ϑιἰἀβὰ ἴὼγ ογηδ- 
τοδηῖ. ες {μ6 {ον Ψοῦα δοσυϑίοιηθα [0 ὈΓΔΥ δίδῃα- 
λπ4. 88. ἢΔΒ Ὀ66Ὼ ργονοα ὃγ [ἡρίεοοῖ οη Μαι: ὕ, ὅ. 
66 4 (δγρη. 6, 12. Μαῖκ 11, 26. Νοσ, ἰηδορά, 
(88γ8 δομοείβθη,) νγᾶβ 11 ρογημέΐβα ἴο ὈτΑΥ͂ ἴῃ ΔΏΥ͂ 
οἶμον Ῥοβίυγα: ὩοῺ6 111 Ρϑγβοῃβ οὗ [6 Ὀϊοοά τογαὶ 
Ῥϑοίηρ δ᾽ονοά [0 ΡὈΓΆΥ δἰξέίϊησ. [1ῃ 1]Ππδιγαιίσῃ. οὗἅἁ 
ΒΟἢ, ΘΧἑΘΠΠΡΟΓΔΠΘΟΙΒ ὈΓΔΥΘΙ 88 18 ΠΟΙΘ δυάδα ἴο, 
ΔΙΥφιδεθίη οἱΐθ8 αὶ. Ββϑοςἢ αὶ: “Α ἐδιηροιθυ8 Μοβίβ 
8406 86 ν]Γο8 βυηδρορθ πηϑρηθο 118 σοσία ἔοσιηδ 
φγθςδηαὶ ἐυϊί, Βθ τῆν18 40 1846 δὲ} 1 ρϑπιδί φϑου]}}- 
δγΪΘΓ σορβοϊοθαΐ οΥα ἸΟῃθΙ ΡὑΓῸ βυᾷ βοϊθηί ἃ, βαρίθη- 
ιἰὰ οἱ οἰοᾳφαθρηιἃ.᾽ 

11. “Αρπαξ, ἀξδηοίθβ οὔθ ψῇο ἐη)μγε8 Δποίθο ἢ 
ῶτοο ; ἄδικος, ὁη6. ΨἼηο οϑεγγραοΐεδ Ὠϊ Ὀγ. "αμά, 
Δηα ἃ βριιυϊδηςθ οἵ 7υ9ςΒ 8η4 οαιγ. (Υ᾽ εἰι8.) Νο 
τοδί ῥγαῖβθ, ἰγυϊν, ἴο θ6 δοέέθν ἐμαη ἐδϊ6 τοογϑὲ; Ὀωξ 
8ἃ ατοαΐ οἰἴδηςα (0 Ἰπάρθ ἢδγβηϊν οὗ θη ψῆοπι Πα 
οουά ποΐ ζοηθγα! ν Κηον. 

12. δὶς τοῦ σαββάτου, ἔνῖςα ἴηὴ {6 τψδοΐκ ;. ᾿. 6. οἱ 

Ὁ ΒΥ ρτγαγίηρ {ππ8 (88 γ8 Ἐπ μγιηΐι8) μ6 ἠϊὰ ποιμίηρ εἶδα νὺξ 
Ῥγϑίβθ ἢ: π)86] ἢ, ἀπά ἀδργεοίαίθ οἴδεγα, δβρθοῖα!ν τπ6 ΡΟ ]οδη ; 
ἩΒουρῇ [1 ἴα τίσ (Ργον. 47, 2.) “ 1,δὲ δθοῖποῦ πιδη ργαῖβα ἴπ66, 
δηὰ ποῖ πη οσσὴ του τἢ ; ἃ δίγδη εν, δὰ ποὶ [πα οὐγ 1108." 
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486 βεσοπιὶὶ δηὰ ΔῈ ἐἶἰαΥ 2 85 ἀρρϑδῦβ ἴσοι ἐδ θα δ. 
δἰηΐοδὶ οἰἑαίίοης ἴῃ Ὠτυδίι8 ἀηὰ είθ. 80 αἰδο Ερ:ρῇ. 
δὰ Ηωτ. 16. ἐνήστευον δὲ δὶς τοῦ σαββάτου, δευτέραν καὶ 
πέμπτην. ΒΥ ἴαδιβ ἃγα ἤφγο πιθδηΐ ποὶ ρεῤίϊο, θυξ.. 
ῥγίναϊξ ομθ5, φὐοϊποα ὈΥ πο 1)᾽νῖπϑ αν, Ὀπὲ νοσῃ- 
(ΔΎ οὐδοσνοά ὃν {86 Ῥῃδείϑαϊοαί ἀσνοίθοϑ. “ ὅ66 
Βυχίογ β ϑὅγη. 06. σα. 14. Ρ. 479. ᾿ 

12, ἀποδεκατώ, “41 ῬΑῪ {π|6. 8:86 ἐΠ6 ποῖθ ὁ ᾿ 
ΜΆ}. 28, 48. 

18. τελαίνης. Τί 15 Οοὔδβοσγνοα ὃγ {πθ (ον Δ Ύ5, 
Δ. Νίαιπιοη 65 ἀπά (μ6 Ταμπυἀἰϑὲ5. 86 τἢ6 Ψψογά 
τελώνης ἰπ οοπ)]υποίίΐοη ΨΙἢ βοογέαέογοα. 1 δαά, 
εἶναὶ ἀξ ὲ8 βδοῃηδί 88 80 υβδὰ ἴῃ [Π6 (ἰΔϑϑιοδὶ ἩχιΘΓΒ : 
6χ. στ, Ατίβαν. 1, 28. χάλκεον δὲ --- μετῶπον δὄκειν 
ἐχεῖν τελώναις καὶ καπτήλοις καὶ τοῖς μετὰ ἀναιδείας δῶσιν, 
μόνοις συμαφέρει;, τοῖς δὲ λοιποῖς μέσος ἐργάξδεται. 

18. μακρόθεν ἑστὼς, Οἵα Υ 9 ἡδιηεῖν, τὴ ἴῃ 6 οσαγέ 
ψ' ἐπ Οεπέξέες, ἰἴ δ 85 ἃ Ῥαρϑῃ ; οὐ 1[ἃ εν, (Δηα 
ΤΔΏΥ δ Β ψοτο ΡΟ] σδη5,) τοιιονοά ἔγοιῃ ἔμ6 ὕΠα- 
Ἰϑ668, Ὑ8Ὸ δά ἀρριολοῃθἃ πθᾶγΟΣ ἴο {86 1ΠΙΘΡΙΟΓ 
ρατγὶ οὗ [η6 δρ]ε. (οϑθημῆ. δπὰ Καυὶμποσὶ.) 

13. οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐ. τ. ο. ἐπᾷραι. 
Αἢ Θχηυϑ:ἴ6 ρισίωτο οὗ γοϑὶ σοηιτ θη, Ἀπ ἀθαπαοη- 
ξαδηΐ οἵ ἃ}} 561 {-|ἰσνὸ δηὰ βο] σομοοὶί. (( αἰνίη.) Εὸογ, 
8.3 ΤΆ ΪΒΙ Πρ; {{}π ΦΥ68 18 ἃ βρη οὗ Θοῃῆξεοποα δηά ἸΟῪ, 50 
ἐβ οαϑίίηρ ἰΒοπ ἀοψηνατγά ἰηαϊοαίνα οὗἉ βδογγοῖν, σοῃ- 
«ἰοα, δι γ, ἄο. (Καουσίθη, Κυρκο, δῃὰ Καυΐη.) 
566 δὴ ΕΧΟΘ]]οδξ ποίο οὐ τοίαβ οὨ {Π|8 ϑυδ᾽εςῖ, στ 
{π6 δὐβίγδαοϊ οὗ 1 (ο θ6 ουηά ἴῃ ΕἼ9)6γ. ϑδεῃοοιίσοη 
45 }]]πδίγαέθα (μϊ]8 ϑυῦ]εος ἴτοὰ ἰτἰ6 ΒΔΌΡΙὨ Δ] 
ΨΓΙοΙΒ, 1 ΟῚ 11 ΜΒ ἃ ἰγϑάιθηΐς ταχίπὶ, ἱὑδνδὶ 
ἣἢς ψἴο Ρεδυβ ϑῃου]ά οὐδέ ἀοιοη ἠΐδ γε, διιξ ταΐδο δὲδ 
ἦφξάγέ ἴο ρα. 80 4͵50 δύπορβι8 βρῇδγ (8ρ. ϑεδοείι.) 
δηἃ Μαϊτηοηϊάθ8, οἰϊεὰ ὃν ΟΠ: “ Θα! ογαῖ, ἤθοθῦϑδ 
παρε ἀρίᾶγο ρϑ68 8108, υηὰτ }υχέα ΔΙ 16 γπ, δὲ ἀ6- 
ταϊτθτὰ Θουϊοβ ϑ1108 ἀθουύβαπ), ὈΓ 61 ἀβριεἰδ ΓΘΥΤΆΙΏ, 
σοΥ διυίΐθῃ σοηνογίοσα δυγβιη, α0}881 σοῃβίϑίδί 1 
τοεϊο: ἀδίπαθ πηϑη0}8 8183 ΓΕΡΟΏΘΓΘ 5ῈΡ6Γ ΠΟΥ, τ 
ἀοχίγδαηι 51}150185 ηρτιπηαί, διίδθιί 114 ναὶ αἱ ΒΘΓν 8 
τόγαῃλ ἀοπηο 80, (πὶ ἰδγξογο, ἰχοριἀδείοηθ, οἱ 
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ἴΠΟΓΟ : ΠΘαΌΘ πιδῆι8 5028 ΓΕ ἰηυσαί ἰῃ Ἰ᾿ππι0 15. 
ἜθΝ5 186 96»γ)}8 δ (ἢ 6 Ῥχγϑδθηΐ ἀδὺ, ψ ἢ} 6 ργαυίηρ ἴπ 
(δ Βγθαβορτιθ, Ὁ5114}}γ σονϑῦ {πδὶς ποαἄβ. 866 Βυχ- 
ἰοτί, ϑγῃ. Ρ. 570. δῃὰ ϑβρϑοδν ΑἸἸΘὴ ΒΒ Μοάογη 
Θδἰβίη. ἷ . 

15. ἔτυστεν εἰς τὸ στῆθος α. ΑἩ δοίίΐοη μΡογίθο Εν 
ϑιμ Δ θῖ6 ἴο ντιοῖ, βοϊ ασοιιβαίίοῃ, δηα 41} {π6 πιοῦα 
νλοϊθδὲ οπιοίδομα  δηδ ΨΠΙΟΝ 15 ἃ συβίομμ ΘΟΙΏΠΠΟΙ 
ἴο 8}} Πδι!οηβ. [{ 18 σοριουβὶν ἢ]υδίγαιοα πὰ δχ- 
διρ εδ ἔγοτη τΠῸ ατοοῖκ δηᾶ 1,Αἰἰπ ΟἸ 8818 Ὀγ  εἰ- 
διε! ἡ ; 86 4180 ΒΥ Ατὐηαΐ ἰὴ 8 ΜΊ86. βϑοῦ. ρ. 84. δηά 
(ἀεί ἀδ6 ἔπιες ἤδργ. Ρ. 1990ὥ. Αμά γοῖ, δϑηοῃρϑὶ 
84}1 [ἢθ86 Οχδιηρῖθϑ, 1 σϑῃ πα ποπὸ ἴΠαΐ 530 ΠῚ ΠΥ 
Ἡυβ ΠΥ {86 εοπδέγμοέίοη, ᾿οἢ ΔΡροαΥ 8 ἘΘΙ]ΘὨΙ5{ἰς. 
1δ6 Ἡειϊο εἴπη οΟη 5:88 15) 106 ἀτῃη]58 00 ΟΥ̓ ἴδ ῥτο- 
δου : τσυρῆ [86 Ῥῆγαβθ, Ἄνδῃ εὐἱξὴ ἐλθ γγοηομ, 15 
ψΟΕΥ γαγδ, δῃά ηἀσεα 1 Κηὸν οἵ πὸ σἴμοῦ ἘΧαιρ]6 οὗ 
1 υὰΐ ἴῃ (86 ραδϑαρὲ οἵ Χϑη. εἰϊοα Ὀγ Ὑ εἰβίβιη : 
εύπτω σε εἰς τὸν ὦμον. : 

18. τῷ ἁμαρτωλῷ. ΠΤ ἰδιοίη. ἀπά Ἔοβοπτ. (δ ηἶς 
(Π6 8.71016 ονερλαζίοαῖ, 1. 6. 0 πὸ ἐΐδ δ ΆΠΟΥ,, κατ᾽ 
ἐξοχὴν. Βυϊῖ τ ταῖποῦ βθοῖδ ἴο 6 ρέδοπασίίο; οἵ ἴὶ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ΘΧΌΪΔΙΠΘΑ, 88 ἴῃ Μαί, 926, 45. ὃ υἱὸς ἀνθρώπου 
παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλών, 1. 6. οἵ Ῥαρϑῆϑ, 
(ἀεπ6168. 

14. κατέβη οὗτος ὃ. ε τ. ο. α. ἢ. ἐ. ψΘηϊ ἀονπ, σψοηῖ 
θαςκ. διε ἴπογα 18 ἃ τοίφγθηςο [9 1Π6 ΠρΡἢ 5. ἴυ8- 
του οὗ {86 ὑδαρ]θ, στ τεϑροεῖ τὸ [Π6 τοδὶ οὗἩἨ Ψδ6γιι- 
βαίθῃι : 88 1 {Π6 ργθοθάϊηρ ἀνεβήσαν Ἐ. [{ 5 οὗ ᾿ηοΥ6 
ΘΟομβεφίσηοδ, ἤόψοναγ, ἰο τομαῖς δὴ τη6 5σηϊῆςα- 
οη οἵ δεδικαιωμένον, ἀηα οἡ ἰδὲ οἵ ἢ. Δεδικαιωμένος 
δα ἀεδποίθβ, αδεοίνοά, ἐνεαέεξα αὁ 7ιιὲ, ἀσοορέθά,, αρ- 
»γουσα τ, 8 ἰὼ Βοη,. 8, 40. το γΓ6 866 ἴδδ σία, δηᾶ 

᾿ Ἀ 6 ΤΏὩΔῪ ΘοχρδΓα ἃ δἰ ΓΔ Σ ραββαρα οὗ ΤΒοαρηΐβ ϑθηΐθηΐ, 566, 
ὕφρα εἷς οἶκον κέρδος ἔχων, ἀπίῃς. 
Ἱ ϑοδοείροη 1618 8 [ΠδΓ ἰζ 18 ἃ γγ}6}}- Κηονγτ ἔγγ]α ἀπιοπρ [ἢ 6 

Φεῖσε; 1 αῖ τοϑ8 τδοὸ μάνο οἔδγεὰ ὧρ βαστὶδι- φαγὶ ἔγοσα ἴῃ 6 
τδρ]8 μιδέϊ. Ηδ εἰξε8 Βοβαπιοῖὰι Ηδῦθ8, [5]. 135, Ὁ, ̓ βϑτβ ὅν ἰδ 
5814, τῃαϊ τυ ποόβοανοῦ Δρρσοδοῃοά ἐπα ἰθρ]6 8.}] οἵ 5, δβὰ οὐΐδιβ 
ὉΡ βδοσίβοθβ, 15 81}8 ἃγθ {Ππη τοπ το ἴο Πΐπη, ΠΟΥ σα ἢ γϑοθῖνρ 
δτεδῖοσ ἸΟΥ τπδη το ἀδραγί γιδέτοδ. 
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Κορρο 5 [ὉΠ Εχουγϑιβ οὐ {πῃ ΕΡ. το (86 Οαἱ. ἔπ 
ἢ ἰῃογ 15. δὴ 6]1108185 οὗ μᾶλλον, ν ῆϊσῆ 15 πος πη] 6- 
ᾳερηῖϊ 1η (ἢς6 ΟἸδβεῖςθ. (ἀγοῦυβ ἀδίθγπηηθβ ἔῃ 8 ΒΡ 59 
[9 ὃς {Π1|8: (Πηαὲ {86 Βυπιὲα ἀεμγοσδοῃ οἵ (ἢ ὕῈῸὈ. 
Ἰῖςσδι, ἱπουρῇ 6 δὰ ἐδ θη ἱπίο 5189 5 ΤΟΥ ἀρ - 
τυονοά ὈγΥ Οοά {πβῆ τῆς ΘΧΊΘΓΠΔΙ βδηοῖ ον οὗὨ [ἢ 6 
ἢΠδγῖ866, σοη]οϊηοα ΜΠ ῥγουΐ σοηβαδηςθ. Ὠ2. 

δηὰ Κυϊηοοὶ οὔβαῖνα, ἰδὲ 16 Ηεθσγονα οὐδ οχὲ 
ῬΓΟ88 8 52}0|16 ΠΕρΔΊΟΩΣ ΟΥ̓ 8 ςοιοραζαίίνο, (849 ἐπ 
ὥφη. 88, 26. 1 ὅδ. 94, 18.) Δη4 {πὶ στα αἷεο 1Π6 
86η86 τοοδηΐ [0 μὲ ᾿Ἰησι!σοδίρη 15, {πᾶὶ εἰ6 βωδίϊοαπ 
ψνοηΐ ΑΨΔΆΑΥ 1864, Ὀὰ ποῖ (ἢ λαγίδεο. Απὰ 
1}}18 566 18 ἴο ἤδνα Ὀαοη (ῃ6 ορίπίοῃ οὗ ΒΥ πη 8. 
ΜΠ|Ὸ ΓΟΠΊΑΓΚΑ: Παρὸὺ ἐκεῖνος, ἡγοὺν, οὐκ ἐκεῖνος. ΕῸΥ 
(45 Βα Ν6]1 οὔδόγνθβ) τουτόυ μὲν πάντα τὰ προτερήματα 
ἐξεκένωσεν ἡ οἴησις" ἐκείνου δὲ πάντα τὰ ἐλαττώματα 
ἐξεφόρησεν ἡ ταπείνωσις. Οὐ {πε ποΓγᾶβ πᾶς ὁ ψῶν.--- 
ὑψωθήσεται 8668 [Ππ6. ποίας οῃ Μεί(ἢ. 23, 12. 

15---390. Οἡ {π686 νεῦβε8 σοῆβῃ! {Π6 ποίθβ οὔ 
ΜΔΌΉ,. 190, 18---80, Μαικ 10: 15, 8666. 

81. καὶ τελεαθήσεται π. ΤῊ πογὰ 1» (ΠΚ6 τῆ 
Ηδθῦτν. Γ239) δβρϑοίδ!ν υδοα οὗ ργδαϊοισηβ8.. Τἢ5 
Εϑάγ. 1,1. δ δἷδο Αρο]οά. Βε|]. 9, 4, 4. χρησμὰς 
τετελεσμένος. 

84. καὶ αὐτοὶ οὐδὲν----λεγόμενα. Υοἰϑίοίῃη τοιηδγίκβ, 
{παῖ (ῃς Ἐνδηρο 80 γόρραία 1Π6 βαρ (Πὶπρ (ἢτὶςο, 
{πα ἀνθ {π6 πιοϑί βίιυρί ἃ ρογξουβ πη ρς 566. ΠΟΥ 
ἀ}} (Π6 156 1}0168 εγα οἵ σοιηρνγε! !ϑηβίοη, Βιη 06 {ΠῈ}ν 
ἀϊὰ ηοΐ ἔνθ υπάογϑίδπα ψηδΐ ψγν88 (ἢτίοα γορϑαύβα, 
Απάὰ Πα τοϑίδεϑ᾽ (ο 40), 1, 20. δηὰ εἰς Εμηΐϊως 9. 
“«(υἱ ἔυπὶ Υἱνοῦδπε ᾿ἸΟΙΠ68; δἰ4}6 δον δρίί- 
μη," Αμά ΨΙΓρ. ΤΠ πεῖά,1, δ46. ““Θυδηϊ 581 δία 
νἱ γα βογνδηΐ, δὶ ν οι} Δυγὰ εἰ οτοᾶ, πραὰρ δάπες 
σευ 6] 15 δοσυδαῖ ἀπ τ]5." Βυΐ {π6 ἤγϑθι ραϑϑαρὸ 
15 ΤΩΘΓΕΙ͂Υ 8 ροοῖς8] ροΓ] Τα815. 4.5 ἐο {8 βεοοῃά, 
ϑογνίυ5 (οἰ οἀ ὃν εἴβίβι ἡ) νν 61} οὔϑογνεβ, {μὶ {Π|6 
86η86 ἰ8 αἀἰβιγ θυ οὶ διηοηρ {6 τἢγοα οἰδύβθ8, δηᾶ 
τῆι {ΠῸ ΒΡΘΆ ΘΓ ρυΓροβοῖυ ἀισοίίς οι ἢ 656, ΕΥ̓͂ ΨΑΥ͂ 
οὗ ραίῃοβ. Βαβι 68, 1 τῇδυ 06 οὐρβογνϑᾶ, ψ}}} γεβρμοςοῖὶ 
(ο {πΠ6 ῥτοϑδόηϊξ ραβϑϑᾶρα, {Ππ4| [86 ΓΟ  ΟΓΔΙΟΏ 18 ποῖ 
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ιὐϑαϊίδῦϊο ὁ (6 ΗδΙ]Θηϊβιισ, δπᾶ Ἐδϑίθεη βίγ]ο, 
φ ῃῖοἢ ἀ6415 τ ἢ ἴῃ Ρ]Θοηδβηι δηἀ χοροί ἰοπ. ΓΓΠ6. 
Ρεθίθεδποθ πηαβὶ ἐμπογθίοσα 6 ρίνθη (ο [16 ἱπίογργο- 
(αἰ οὗ Ἐοβοητη. ῆο Θχρ δἰ ηδ, “ ΠΟΥ ἀϊα ποῖ σοτῃ- 
Ρἰείεϊν σοπιργθῃθη.᾽" ὙΠῸ τρογάς Ῥοτα (ἢ6 848) 
Θά8ν οὗ σοιῃρεθῃθηϑίοῃ. θὰ ἢον ἢο88 ψογάβ ἀρτοθά 
ψῇ τΠ6 ργορἠθεῖος γοϑρθοηρ [Π68 Μοβδβίδῃ, τῃϑ . 
σου]. ποῦ 866) δηα ργοῦδυὶγν ἀουρίφα ψδοίποῦ (ΠΥ 
ΨοΓ ποΐ 8814 ΔΙ] ρου! Υ. πρὸς 

ΓΠΗ͂ΑΡ. ΧΙΧ. 

ΨΈΕΚΒΕ Φ. ὀνόματι καλούμενος Ζ, δοπια ΜΩΝ, οὐ έ 
καλούμενος, ψῃϊο ΜΙ], Ῥγίοθ, δηὰ Αγοσςι, {Π} Κ᾿ ἰϑ 
ἐο: Ρ0 «εδηςο θὰ. Τῇ σοϊηοη ἱπίογργοίδίίοη 18 
δόνονον ἀοίοπαθα, ποῖ ΟἾΪΥ ΟΥ̓ πραγὶν αἱ! {πὸ Μ5Ν. 
Ὀυ0 Ὀγ ϑορῇ. ἢ], 6οὅ, ὄνομα δ᾽ ὠνομάϑετο “Ελειος, 
Απὰ εἰδο ὈΥ Ἐποηίαϑ, 'η Μοά, “Οὐδ πυπο Ὠοιηΐηλ- 
(γ΄ ποιηΐϊηθ Διρο." [{ 18 ἃ ρἰθοῃάδβιῃ ποῖ ῃῃϑι1 {840} 6 
το {6 Οτγίϑηίαὶ βέγθ. Τὴ ἀρχιτελώνης Βῃου!ά πσί 
ὃ6 τρηπογθα (88 ἴἴ 15 2. ΟὟ σοιηηοη νογβίοη,)} "" ἐδθ 
οἰῖοῦ 97 ἐδ Ῥιδέϊεαπα," Ὀιϊ, (845 τησβῖ τεοθηΐς (οη- 
ξηθηταΐοτε {πη Κ.} ὦ οὐϊοῦ ἐαχ-ραέῤογεν Ἐ, νἢο. μαή 
ὉΠᾺΘΡ ἢ Ἰηΐθγιον ροιϑοηβ.- ἴο οὐ] ϊθοῖ {Ππ6 ἰΑΧθΒ. 
Γῆι8 Κιημησοὶ τη θῦβ “ ἸηΔρΊΒ[6Υ Ῥογίογι αν)" ὦ 
φπασέεν" ἐαα-Παέμεγον, ἀπιὰ τοίθγϑ ἴο ἰῃ6 ἢοΐ6 οἡ Μαίϊ. 
ὅ,46. ΤΠθ ἀρχιτελῶναι (88 γ8 ὙΥ οἴβῖ6 1) 6 γῈ 8ῃ- 
Ῥοϊηίοα Ὀγ ἐἰ|8 βοοιϑίίθ5 οὔ ρυδ]οαὴϑ οὐδ οὗἹἁ {Π͵ Ὶγ 
ΟΝ Ὀοάγ, ἔογ ἐδ6 ριιζγροβ οὗ βυρογιηἰθηάίης τῃς 
ΘΟΒΟΘΓῺΒ οὗ {ἢ βοςιϊοίγν, οὗ νηοῦ ΤΠ ψγογα {πι9 
Ριρείἀθηΐ8., Τὸ {185 Βοβοητῃ. δοοθάθβ, δῃὰ δα ὰβ 
1πα0 (πον ψογο ποῖ {π6 μμὀί[οαπι, Ῥτόροῦὶν 80 σδ] θὰ : 
ἔοσ ἐΐοδθ σοῖο οσιδὴ ζἀπὶρἀἐς οἵ ΒΟΌΪ6 οσχίγαοιίοῃ 
ΔΏἀ ᾿ηθη86 Ψψολ τῆ, ψο ἔλειηθα (ἣθ ἰᾶχοβ οὗ 8 
νῆα Ῥγονίῃσθ.. ἔνουυ Ομ οὗ [656 (σὸ ταῖρσῃῦ ΒῈ 
ΟΑἸεἀ ὁ ἀρχιτελαίνηφ) Δρροϊπίοά, (6 5ᾶγ8, ἃ ἀδραυῖν, 

, ὅ Ολπῖρθρ}} Ὀλ8 ἤθγθ. ἴγαϊνγ αὐβαγνοά, (δεῖ τπουρ τπ6 ατθοὶκ 
διίίοϊα γοπάθγ (π 6 ἤουῃ ἰο ΨΨὨϊοἢ ἰΐ [8 ργθῆχϑὰ ρογίθουγ ἀοβοϊίο, 
16 ψϑηϊ οὗὨ ἱξ ἄοβθβ ποῖ γεηάθὺ ἃ πουῃ 80 ἀβοίδινεϊυ ἱπα εῆηΐίθ ὃς 
δα ᾿πἀοβηίιδ δτίῖοὶσ ἀοοβ ἱπ πηοάδγῃ ἰδηρσύδροδ, ᾿ 
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οΥ ν᾽ εθ- τ βίον, ἔο θαρ᾽ [Π6 χοπαιαὶ δοσουμ-Ὀοοϊ οὗ 
16 γγονίηςα οΥἐ ἀϊβίσιει. Ῥζτοιι ἰδο ἱπρογίοςι κὸν - 
Ιεάρε ᾿ς ροβϑβθβδ οὔ {ἰ}18 βι υγδοί, [{ 185 ηοΐ Ροϑδβι 06 (0 
Θχβεῖν ἀςφίοτιίπς δούμνεδη [Ππ666 βοπιον δέ ἀἰ βασί πα 
Ομ Ποῆ8. 1 μλο]ηχθα (α ῥγοΐογ (π ογιβοσ. (ὐθε- 
ταν τη6 ρωδίϊοσπὲ, ἰπουρὴ οὗ {π6 σδηϊς οὗ ομθηβῃ 
ἐπ βι ις ΨΘΓΡ 80 1 6. 65 ἐονν8, οΥ οὗ δον ἢ οσχίγδο- 
(ἢ ; ἃ3 ἌΡΡροδτδ ἔγουι .08. Βε}}. 9, 14. 9. οἰἰ64 ὈγῪ 
νοἰβίοίη διπλβο ἢ, 

8. ἐξήτει ἰδεῖν τον Ἰησοῦν τίς ἐστὶ Αἡ 1αἴοῦ! σομη- 
το Ὀοῖἢ ἴὸ {Π6 Ηφῦτεν δηὰ Οτοοῖς ἰδηρυάρεβ, δπά 
υἱ ἴον ἰδεῖν τίς ἐστὶ ὁ ᾿Ιησοὺς. 866 ΨΊΙρογ. ἀ6 Ιἀϊοῦ- 

"9. δῃὰ Μείῃ. Οτ. Ον. εἰν τίς 18 τηϑϑῃί φειῖδ, ““π ἢ δὲ 
δογέ Οὗ Ῥθνφο" ἮΘ 38, ᾿λοβθῆηι. ΡΙΓΔῚ οὔβογνθϑ, 
κῥρκε μποέμιη υεζέξε πϑϑοθρ σμρίοῥαΐ." ᾿Απὸ τοῦ 
ὄχλου, ;γομέον", οὗ, ζῶν (ὮὩὨδ ὑγθϑ8. δὸ (ῃ6 Ηβθ}. Ὁ, 
66 ὅοῆὶ, 1χ. 1ὴ ν᾿ ᾧ 17. 
. 4. προδραμῶὼν ἔμπροσθεν. Α μ]αοηδδπι) οσομβτηοῃ ᾿οίῇ 
(0 {5.8 δοξ!ρέίιτα! δηα ΟἸΑββιςαὶ ψγιίογβ. δ66 τῆς 6 Χ- 
ΔΙΉΡ]09 5 Εἰθοκ ναὶ! δη4 Ὑ εἰβίδίῃ. 5 
φῃου!ἀ ποῖ ὕς τεϑάθχεα γυμπηέρρ ζογιυατε, Ὀυϊ ἀαφέεη- 
ἕνα δείαγε ἐξερα. 

4. ἀγέβη ἐπὶ συκομοραίαν, ἵνα ἴδη αὐτὸν. ΤῊ παρᾶς 
οἵ νἱανηρ ΔῊῪ Οβ]θοῖ, 1. 6. ἔγοιη ἃ ἔξζεθ,. βθοῖηβ ἰο 
ἔβαν Ὀδθὴ ποῖ. υηίγοηυθδηΐ, ἰπδοπιιοῖ (δὲ 1Ε 8ρ- 

819 ἴ0 Πᾶνα ρίνϑθῃ γί86 (ο ἃ ῥτονογυίαὶ φχργϑδβίοι,. 
Γὼθ ΙΑΡΘΏΙμ9; οὐδέ ἐκοινωνήσει τῶν παρατάξεων--- 
οὔτε ὡς στράτηγος, οὔτε ὡς στρατιώτηφ' ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀπὸ 
δένδρου ποθὲν ὑψήλου τὴν θέοιν ἠνέγκα ἄν. 

4. δὲ ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. ΒΌΡΡΙΥ ὁδοῦ. ὙΜοῖ. 
βίο, Μαι 49, απα Οπ ά κεῖ, δίστεθ (πὰ δι᾽, ψῃέοῖ 
15. οημ θα [ἴῃ αἰπηοβί 8}} (ἴὸ Μ 55. (δὰ 1 δὰ Εαίδγ.- 
ΤΩ1..3,} 15 [0 ὃς σδησε!ε. [Ιξς ψὰβ ον  ἀθηίν ἱηίγο- 
ἀυοεᾷ ἔγοιι (ἢ πηβγρίη ; ἴος {ΠῸ 6 18 'δὲ δἰ] ρδῖβ οὗ 
διὰ 885 Μ6Ὶ] 85 οὐὁἩ ὁδοῦ. Ἐχϑιηρίος οὐ ἰμΐθ εὐηίδχ ἃγε 
αἴνοη Ὀγ Ῥείβίει ἔσο ΗἩοβοά δηή Ηοιηοσ, 1]. β. 
801. ἔρχονται πεδίοιο, ΨΏΘΤΘ [Π6 δομο αδὶ Ἔχρ  δἰῃβ 
διὰ τοῦ πεδίου, ὙΠῸ τεβαϊῆρ οὔ ἴπ6 (οά. (δηΐ. ἐκεῖνη, 
18 ἃ ρ΄ο588. 
ς 4,ὅ. Τα Κηον]οάρε οὗὨἨ 116 πδίῃθ δηά εἰγουι- 
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ϑἰδησεό οὗ Ζάεοδοι ἴ.. Βευβ, δηὰ ὁΣ μσγϑ ἑρίδε. ὰ Ἐπ 6 
ἀϊνίης κηον]εᾶσε οὔ (ἢγιϑέ. Απὰ 86. ΒΓ γιηΐαδ, ν᾿ ΒῸ 
βηοῖν τϑηλδγκϑ: “Ηρ ον, Ἰηἀ 664, βανν π8 ψ ἱἢ 186 
ΘΥ65 οὗ μ15 πυϊαδῃ πᾶῖιγο, ὈὰΓ ἢ6 84 Παΐοσβ δβϑὰ ἢϊπὶ 
εἶν ἐΠο86. οὗ 15 αἰνιη8." ΟἸΠΘΙΒ ΒΌΡΡΟΒα ἐπδὲ .18. 
δ 468. Ὀθοα ᾿αἰογιηθα ὮΥ μα οἰδοσ ἐδχ- ρδαίδρσεσε 
(4 Ζεςροίιοι Ὀο ανδα ἢ ἢϊ5 έν τοἰβδίοη, δηά 
{π8Ὶ ζ6508, οἡ θαίης ᾿θ ογη]θα ψἢο δὴ] νῆδὲ ἢθ 
νγ88, ΓΟΒΟΪ να ἴο βογοῦγηῃ 1} δῃᾷ ἐπβέρμος δὸ πρἢ.- 
ἀἰαροββθα ἃ ρείϑοῃ, Ἀπὴ δβά δία τὸ (ἢ6 Ὠιδιδεῦ οὗ 
[18 ἀϊδαιρίεα. οβδθηπι, ΟΌΒΟΓνΘΆ, (ἢδί 8 ΠΟΠΟῺΓ 
Ζϑσςουβ σουϊὰ βεβγοοΐγ ἤδνα Ὄχρβθοίρα: ἴοσ 76δ8ὺβ 
ΟὮ ΠΟ Οσσδϑίοῃ δΔρροϊηϊθα ἴο 80] ουΓη ΜΠ δὴν ΟὨδ 
αν! 6, Θχδορ! ὙΠ ῖπὶ ψ8οὸ ἐδγουρσῇ ταοαάδείυ 
ἀϊ ηρί νϑηέιγθ τὸ ἐν ἂν ̓)ῖπ}. , 

7. παρὰ ὁ ὡλῳῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι... ατα- 
χδ αν’ ν Ή ΚΙ κέ λΔν θγ ϑθοάανιαρε γργ γενεά 
ἠϊπιεἶξ, οὐ (ἅ8. ἴ6 οχρίβιη8ϑ ἴῃ ἃ ποί8} δα έει αἱ. 
γυΠμίθνον πᾶὺ 6 {ΠῸ ο56 1Π 80πὶ6 ΟἸΠΠΘΥ ΡϑΘΘΕΡΌΒ, 
τ ρῖα (845 ἴῃ [μκρ 9, 12.) 5}}0}γ βίρηϊβρα εὐτι ἀΐδεν: 
ἐδηδοᾷ, 85. 1ἴἴ 18 τρηδογρά ὃγ τὴῆ6 γυϊραίο".. Αμπάὰ 580 
(6 (Ἰαβ5ῖςαὶ ψγῖθιβ. δθὺὸ 5), ὲχ. δηᾷ {Π6 ποίβ 
οη [με 2,7. ἸΣΕ 

7. ἁμαφτωλῷ, 1. 6. οὔὗσ κν Υ 88 οσοϑρδθοηῃ 
μαρις ὃς ἀμόδυσσην ἴο 6 βιι6ὴ, 8ηα Ψἢο μϑεῆδμ5 δὰ 
βϑϑθὴ 8η 08}1183 Δα πημπηθγαὶ ροσβθὴ 7. ΕΓ ἰπουΡΒ 
βολθ (οταμμδηΐδίοῦβ 8661) ἰο γοβαζγὰ (ἢ6 ψοσὰ 85 1π|- 
ΡΙγίηρ {616 τοσὸ ἰμδη ἃ ρυ ]!οδη, γοῦ ἔγοπι (ἢ σρῃ- 
ταϑύ ἰξ βϑῃου ἃ ΒρΡμοδν {πδῖ ΖΆΟΟΝΘυΒ ΔΒ Ὡος ψηπουΐ 
ἢ}5 ἔδυ 5, δηά ἐπογείοσθ Ὠροαρα πογαὶ σοίοσιβδίοη. 
1 η]5 νδν ΕΛ ΒΥΠΏΗ18 Οὔβοχνοβ, πᾶς ΟἿἿΡ ΑΝ ΟΌΣ 
ἀαδβρ 565 {πὸ ςϑῆϑμσγοθ οὐ ἰῃοβα ψῆὸ ἰοοῖς οἴξμποθ δὲ 
18 βοϊουτγηίορ ψ ἢ ἃ ΡΟ] οΔΠ 8η64 8᾽ηηεῖ ὃ ““ἘὸΣ 
(" ) οἱ τημϑί, μοὶ Π}1 6 ΠΟΤ ἃ δ οὶ ϑολη.- 

Ἰ, ΒΘ {Π6Γ8 18 Δῃ ορροσίππιν οὗ οἴἴξοιίηρ στοαὶ 
βρί σελ ζορα.᾽» 

ἘΞ 80 Ευϊγ πηι Ἔχρ απ ᾿ξ καταχθῆναι, μεῖναι. 
1 ΤΙβ ἴοο βθϑῖῃβ ἴοὸ πᾶνα θθθ [ἢ ορὶπίοη οὔ Ε γπῖιβ, ἢ ο 

Ῥγεῖταν τοιηᾶγκβ: ὯὩ ταχείας μεταβόλης ὁ Φιλάργυρος" εὑμετά- 
οτος ὁ ἀδικώτατοε, δικαιότατος. 



400 81, 1ὺΚῈ, ΟΒΑΡ, ΧΥΙΣϊ. 

Τταχμιοηῖ 61} 0318. δοο. Μειί(ἢ. ὅ, 456. Πύρ ἀδποίεβ 
Ἰισῃίηίυρσ : δηὰ βοῇ 18. {Π6 βνηνΌρΡΕῦ" δἰρηῃϊβεοδίίοη οὗ 
θεῖον, ἰἱ. 6. ἀϊυϊπο ἄγο. 'ναΒ, ρίασοεβ βέγαςος νυν Ππδὲ- 
ὨλΏρ, ἌἜΣΟ 881 10 Ὧ6 θεῖα, δηά ΜαΓΟ 8οὲ ρδγί. ἔγοδα 
Ἀυχάδη 086. δίῃοθ μόονανθῦ, ἴῃ βυοῖ ρίϑοεβ, ἔπ οΖε 
ΔΘ (0 ὑδ6 ἐμ ψογάδ οὗ [αλιογεῖ. 6,919.) ἐκειδέα υαρογε 
βίσπα, ποέαφμο σταυέα, μαίαπξεο5 διειἰρὴμγῖς σειγας, ἀτμὶ 
δ'ηορ ᾿ρὨέηϊηρ Πὰ8. ἃ δ} ]} ρ[γθοῦϑβ. 5:61}, ἤθηςο 1 18 
οἴδη υδ6α [07 σαέρλιμι, 88. θτο, δηά ἴὴ Αμος. 14. 10, 
10, 20. Τῇ μΒ Ἐαιϊμγαῖμμδ χρη [Ὁ θειάφιον.. ἜΒετΟ- 
ἴογρ, ΌΥ πύρ καὶ θεῖον, 15 ἀρῃρίεα ἃ βυϊρδυζοομδ ἤγο, 
ἱ. 6. φέρ. ΤΙ ρῥ]αίη ἴῃ ψβο ϑδοάοιθ βηὰ 
ΑΟοιποσιβ ΨΕΓΘ βιζυδίθά, ὑαὶπε δίγιιοκ πῇ Πρ ρ; 
898 [}} οὐ Ὀἱἐυόφη ;- δὰ ἐομηξαίηβ οὗ πορέῤα, ψΘτε 
Δ|5ο΄ {Πογο ἔουπα. Βιυΐῖ Ὀιπθη δηα παρέῤα, ἅττα 6ζ- 
ἀτοιιθῖν σου Β( 16, ἀπ, θη (6 νοῦν οἰ μβ ῃΕ 
ἤδιηθ5 δά γταρϑά [Ἀγ δῃά ψ]46, (Π6 σίοδαγμις οοπίραρ ες 
φοΐηρ δδρίσονθά, {Πα ἢ 018 ἔγαοῦ σταΌλ!ν βυθϑἰάρά, 
Δηὦ [Π6. δος Κ ἔτοια (ἢ 36) Δοθξ ρμϑγίβ βεί Πρ ἱπέο 1ξ, 
ἀξ ῥχοβεὴιρθα.. ἐῇρ ρρφράγδῃσρ, ἢγϑὶ οὗ ἃ πιλγβὶν, δὰ 
ἀρὴ οἵ 4ᾳ ἰον βίδβρηδηϊς ροο]ϊ. δε Μιοδβεὶβ, τὴ μὲ 
ιφβοσίδε οι οὐ [86 ἠδίμγο δ οτἱσὶβ οὗ (86. )δδὰ 
868, ἴῃ (ομπιρηῖ. (οΐξθηρ. 1788---1 76. 

54. μνημονεύετε «τῆς γυναικὸς Αὐὠὐτ, ““ΓΟΕΒΟΙΏΒΟΓ 
ὙΠ δι ὨαρΡροηΘα ἰο 1,οὐβ νἱΐβ." ὅδ66 (ἀθβ. 10, 46. Οἱ 
τῆλε ΤλθΒ]ογΔὮ]6 ὁσργθηορ, ἤθτο ᾿88 66 5ΒΟΠῚΘ 
αἀμἴογομςσα οἵ βεηζθηΐ, Πη6 αρίπηίοηδ, ὕροη. ἴδ 
ΠΟ], ΔΥ Ὀ6 88ἰ4 ἰο ἔογπὶ ἵννο οἶδββθβ. ΕἸἾσβέ, {πδὲ 
δϑορίεα γ᾽ τῃὸ Απεϊδηΐδ, Ἀ8 Φοβδρῆ5, ΡὨ1]ο, δὰ {86 
(Οδειϑείδη Ἐδίβονθ ἰῇ φοηογαὶ, δὰ οὗ ἐμ τούτω 
Οοιμμθηίδίοιθ, ὈΥ (τοί 8, Β6Ζα, ΗἩοίῃβιυβ, Οἰίυα, 
Βοδύυβοῦγε, Βοηροὶ, οἱ, ΒαγΒο  η, δὰ {πΠ86 ΩΡ 50 
οΓΒϑοϊορίοαὶ ϑοῃοοὶ ᾿ῃ ραηογαὶ; Ὡβηη6)γ, (μδὶ [οἱ 5 
Μιο, νἤσε δῆ6 πδὰ ἑυτηρα ὈᾶοΚ, ΘΟΒΊΓΔΓΥ. ἰο {86 
΄ςοιηγδηά οὗ (6 ΔΒΡΕΙ, Ὀβοάπια βυάάθη!ν δηὰ γϑϑν 
οσὨδοροα ἰηΐο ἃ 5014 μι οὗὨ τοϊηθιαὶ 8δἰῖ, ψ Β]οἢ 15 
(Ά.8. Παγ ἃ. 45 τηδθὶρ, δηὰ δάμι8 οὗ Ὠοίηρ δον δδᾶ 
ΒΒῃαροα Ὁ διοβιέθοίισαὶ ῬΌΓΡΟΒΟΘ, δίθοθ Ἢ ΠΟΥΘΓ 
᾿αυθῆρβ ΡΥ εχροβιγα ἰο οὶ. Βδυνο (6118 κτιβ 
(αὶ 1 18 γεῖ βΒ60ῃ : Ὀθ Ι0Γ6 τοοθηῦ, δ "πΟΓΟ 

΄ 
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λιἀϊουϑ ἔγανο ]οεβ, σοπίγδαϊος {Π]8 δβϑογήοη: 86- 
ΘομΪγ, 1 18 πιδιηἰδίποά. ὈΥ 1.6 ΟἸδγο, (οη. αβῃ68.) 
Ἠβδυμηδη, Ηαδγαὶ, Μ᾽ βάο] 108, Ααοὴ Κάαγϑιιϑ, (8 
ἰραγηθά κε νν,) δομσοίίρεη, παι θδοῖ, Οὐἤτι8, Νάκεὶ, 
Παίῃ, Κτίοροὶ, Βοβθηιῃ. Κυϊποοὶ, δηά οἴδογϑ, μὲ 
οι8 ψῆδ τὰτηθα τουῃά, τηϑδηϊηρσ ἴο τοίυση ὑδοὶς 
Ἰϑίο 16 οἰἵγ ἴο δίς β ϑοῖηθ σκέυη, ΟΥ ἃτ1ς16 οἵ ἢοι86- 
0.4 Τυγηϊΐυγα, δηθὰ βζοκίηρ [880 1. (ἢ6 βαἰβαρίποιυβ 
οαγί, ψγὰ8 δι οοαιοα Ὀγ (Π6 βοκο, δα ἐπ σογρβ86 
ἨΔ γαῖθα ἢ {Π6 9] ρΡῃαΓθοῦβ νϑροὺς: ψῃϊοῦ Ηθρι- 
ὯΔ Δι) δίαγοϊκ (Π1ΒΚ ταῖρῃξ θ6 οἤξοίοα ὈΥ πδίυγαϊ 
(811388.. ὙΒΘΥ τηδιπἴδίῃ ἴοοὸ [Π8ὲ [18 ἰηςοτρσγοίδξοη 
18. ΤΟΤΕ 501{40]6 ἴο {πΠ6 ρῥγθοθάϊηρ ψοΓγα8 ὃς ἐσταὶ ---- 
ὑπίσω, ἴτοιι ψ Β]Οἢ 11 ἀρρθαῦβ {πὲ 1,οὐβ νη αἰ ἴαγη 
δδοῖὶς ἴο δίς αίναυ βοπ)θ σκέυη. Κυϊηοοὶ, ΓΔ ῖἢ, δηὰ 
Βοθθηϊη. οὐ 1Π6 ρϑδβᾶρε οὐ θη. αὔτη [ῃα΄ 2.92 
ὭΘΨΟΣ Ξἰρηϊῆοβ ἃ βἰδίυθ οἵ τηωοῃπιμηθηξς : ας (δῖ 
ΥΘΣ ὙΠ ἀθηοίο5 ἠδέ ἑηβαα. Ὑ εἰβϑιείῃ οἱΐδββ γοο- 
Ῥθτγου, 820. καὶ πέμπελον γραῦν μαρμαρουμένην δέμας, 
(4]]1ππδο. Η. τὰ ΑΡο]] ἸΏ. 24. Πέτρορ Ὅστις ἐνὶ Φρυγίῃ 
διερὸς »μθὸς ἐστήρικται Μάρμαρον ἀντὶ γυναικὸς. Ῥτο- 

τί. 8. 8, 8. “Εἰ Νίορῷ ἰδογγηηαβ δ ρργίαγαὶ 1086 
18. ᾿ 
83. ὃς εὰν ϑητήσῃ --- ἀπολέσει αὐτὴν. ΟἸσῖδί ΠΟΙ 

ἈΡΡΙ66 ἃ μομογαὶ ρπόπθ, ἰμο ἢ6 ργοηθιηοθᾷ οη 
διηοθιοῦ οσςαϑίοῃ. δ66 (ἢ6 ποΐθ οῃ Μεαίῃ. 10, 89; ἰο 
σα Οἢ 1 δά Ιβοοτγαῖ. Αγο!α, ΦΦ, Ρ. 211. ἐαν μὲν γὰρ 
ἐθέλωμεν ἀποθνήφκειν ὑπὲρ τῶν δικαίων, οὐ μόνον εὐδοκι- 
μήσομεν, ἀλλὰ τὸν ἐπίλοιπον χρόνον ἀσφαλῶρ ἡμῖν 
ἐξέσται δῆν' ἀρὰ ΤγτΓίθρι!β ἔσαρ. 1, 18. μηδξ φιλοψύ- 
,χειτε. 

84... ταύτη τῇ νυκτὶ ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιῶς. ΒΥ 
86 ἴστω πίη τῃ6. Ὀοδέ Οοπιπηθηίδίογ [6118 1.8. 18 
θτα ἀεδβιμηδίοα ἰμδὲ 8βάτοηΐ οἵ ἴ[ῆ6. Μεββίδῃ σῃϊοῇ 
530)4}} Ὀ6 υδῆογοα ἴῃ ὉΥ αἶγα οδἰ δον 168; ὸΣ (δαί {Π6 
τοτ ηἰράἐ 65 οἴρῃ ἰῃς βρυιαίνα βθῆδθ οὗ οαέαπε 
᾿αῃὰ ἐγομδίο. 501, Βίαρ. δρ)ὰ Οτοίϊας, 8485 αἰΞξο μο- 
βθΏπι. ἀπ Κιΐπορὶ. Βὺΐ {Π 15 νου] λόγ θ6 Ἔχέγοιθὶν 
ἤφεβῃ. ργοίδι ἐπογοίογα ἴο ἰηϊοσργοῖ νυκτὶ οὔ μ6 Ξήπαΐ 
-οοσδο απῷᾷ ᾿αϊσείγορὴθ φΓ΄ ἐἠίηρεο ἰσηπιρογαί; [ῖὉΤ 85 (ἢ 8 

Θπα 
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ἱγογὰ 15 πϑ6α οΥ̓ ἀοαὐἧ, 80 ἰξ ἸΏΔΥ νΘΙῪ ΜΜὲ}} ἀδαποὶθ 
1Π6 πα 9 ἐμὲ τσογἰά. ὍΤἊι5 9208. 9, 4. “ῃς πἰσδξ 
σοπιϑίῃ, ἤθη ἢο τηδῃ σδῃ ΨΟΥΚ." ΝΟΥ ὁδΔΠ 8ΠηΥ͂ Ὁ8- 
Ιοοἴΐοπ ὃδ6 ἰουπάρα οἡ {Π6 Ψψοτγά κλίνη, ΨΠΏΊΟΝ (85 

ΑΥΚΙ απ δά Κυϊηοοὶ μαννα οὈβοιν θα) Ππιαὺ Ὀ6 [8 Κ6 
ἴη 1π6 536η86 ΟΥ̓Ἱἁ ἐδούιις ἐγϊοἰπίαγῖδ. 5811} 1658 ΨΠ 1Ὲ 
6 ἠθοσβθάγσυν (ἢ Ὦγ. Οὐ ἢ) ἴο τοηάοσ κλίνη δεά- 
ἐλαπιδεν: “ῃϊοῆ ἢ6 ψ88 ἱπάπορά ἰο ἄο, ἱῃ οἵᾶογ (Ὸ 
Γοῖηονο ἴΠ6 οδ]οοίίοη, ἐἢδι 11 15 ηοΐ συϑίοιηαΓγΥ πη 6 
Ἐαϑδὶ ἴογ ἰνο τηθῇ ἴο [|ἴ6 'π οὔθ Ρεα. ὅ66 Ηβγη θ᾿ 
ΟΠ 5. νοΐ. 1. ρΡ. 165. : : 

ΟὍη νοῦβα 87 866 {δ ποία οἡ Μϑδίιῃ. 94, 88. 

ΟΗ͂ΑΡ. ΧΥΠΠ. 

ΤῊΣ ραγδθῖς ψἸἢ ΜΜὨΙΟἢ {15 ΟΠΔΡίου σοπηπθησδϑ 
15. ΟἸοαγΥ σοηποοῖοα 1 {Π6 ργοοθάϊπρ ἀϊβοοῦγβεβ 
οὔουν [οτά. Το ἱπέοηξ οὗἩ ἴἪ τγᾶ8, (δι (ἢ Ὠϊβοὶ- 
ὈΪε5 5Βῃουϊά θ6 οχοϊίθὰ ἰο σοιιβίδηϊ ῥγδυθγ, δπηά ἴπι- 
ΡΙἰο στο! !δησα οὐ ἘΙνη6 αϑϑἰϑίδβηςθ. Απ ὀχβογίδ- 
το οβϑρϑοΐα!ν Ὠδοεβϑαγυ, ἴῃ ογάθσ {πδὲ {πον πρὶ 
υπάογείαπῖ πον. ἰο ουεγεοηιθ, οὐ αἰόυϊαίο, ἴδ6 ττη- 
ραοηάϊηρ 6ν}}8 ψ ῃϊοῖ Βῃοι!ὰ ργοσθάθ (ἢς6 ἀοβίγαςοη 
οὔ Ψογυβδίθω. Ἐς 

Ἄετβα 1. πρὸς, ὙΠ νεγῦδ Οὗ βΒροακίηρ, ἀδηοίεβ ἐξα 
οὈ]δοῦ ΟΥ 500]εςῖ οὗὙ τῆς αἀἰδοοῦῖϑο. δο ΡΙυίΐαγοι, Ρ᾿. 
804. (εἰϊεὰ " ἘΣΡεῸ πρὸς ὃγ δὲ Πίνδαρος εἴρηκεν, αἷς 
{{ἰο. "ΤΏΙ (ἢ6 Ηρφῦτ. Ὁ δηὰ ιν. Πάντοτε ἀσποίοβ 
ἱποραδὶησίψν, οοποίαπέϊψ. ΤῊΣ ψοτγὰ ἰβ ποθ ποῖ ορ- 
Ροϑβοὰ ἴσ {Π086 1ηἰἐγν8}5 τ ἢ ἢ αγυ5ὺ ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΥ ἀεὶβα 
τοίη [86 ἱπίοΓγα ρ 08 οἵ νον αἶγ Ὀυιϑίη688 οὐ ἰηπο- 
σοηΐ σϑογθϑίϊοη ; θυΐ {Π6 ᾿πίθγηι 88 οηβ ργοσθοάϊηρ 
ἤοτι ὙγθΆΓΙ 6858 οὐ ἀδϑροηάδηου. ΤῊ 5 ὀχρσχθββοά 
Ὀγ {Π6 ἐκκακεῖν, ΜΏΙοΝ 5:0 68 “10 στον 5] υρρίβῆ," ΟΣ, 
(488 Ευςῆντ8 ΘΧΡ᾿Ά1Π8) ἀποκάμνειν, ΘΧϑΙΏΡ}685 οὗ 
νυ ΒΙοὗ 56Π86 ΔΓ6 ἤεγα σίνει ΌῪ Ὁ οἰβιοίη ἀπά Κυρξο. 
566 Ηδιηοηῆ, εἰ Όγ, δηὰ Μαοκηῖριῖ, οσ πὸ ἀὉ- 
δίγαοί Οὗ ἸΠΘΙΓ ποίθ8 11 ΕἸ]5Ιογ, 8.66 αἷβο ὅς}. 1.6 .χ. 

ῷ, τὸν Θεὸν μὴ φοβούμενος, καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπό-. 
μενος. Α ργουογδίιαί Ἔχρτγεββίοη, ἀδηοιϊηρ {86 τηοϑὶ 
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Ομ δυπ δῖ δηα π 0] 05 πρῶ σἱοκοάῃοβε; οὗ νυ οἢ 
ὈυΠΟΓΟυϑ ΘΧΔΠΊΡ]68 ΔΓΘ σίνθη ὈῪ ΕἸβηογ δῃά Ἦ οἵ- 
βίρίηῃ. Τῦυϑ Ηοηιϊ. Οά. 10, 89. οὔτε θεοὺς δείσαντες, 
ᾳφὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχοῳψσιν, οὔτε τιν ἀνθρώπαν νέμεσιν κατό- 
αἰσθεν ἔθεσθε. υτῖρ. (γοίορ. 601. ὑπ᾽ ἀνδρὸς, ᾧ θεῶν 
οὐδὲν ἢ βροτῷν μέλει. ιοηγ8. ΗΔ]. 10, 11. οὔτε͵ θεῖον 
Φοβηθέντες χύλαν, οὔτ᾽ ἀνθρωπίνην ἐκτραπέντες νέμεσιν, 
1οβθοηδλοί5 Ῥτοίγερι. ἀλλὰ γὰρ οὔτε θεοὺς οὔτε ἀνθρώ- 
αὸνς οὐδοῦνταε, οὐ γὰρ ἂν τἄδε ἐποίουν. Ὦϊο ἀ6 ΨΊΕ]11ο, 
οὔτε τῶν ἀνθρώπων οὔτε τῶν θεῶν ἐφρόντιϑεν, Αηϊοηΐῃ, 
ΙΑ ογαὶ. 5. 71. οὗτοι ἐτίμων οὔτε θεὸν οὔτε ἄνθρωπων. 
ΒυΙΚΙΟΥ σοιραιοβ οι. Οἀ. 21, 28. 401, 415. 28, 
66, 66, 1 δαά, [ρ8η. Οταί. 199. Β.. ὁ μήτε Θέρυρ 
δεδεώς, μήτε ἀνθρώπους φοβούμενος: ψῇρτα 1 ψου]ά 
τρδά αἰδούμενος ἔγοπι οηΘ οὗ (6. ΜΆ. νηϊοῖ τοδάϊῃρ; 
ΒΘΘΙῚΒ σορἢτηγχεί Ὀγ 115. Β. μήτε ἀνθρώπους αἰδούμενοι, 
μήτε Θέους δεδιότες. 80 Γ4η. Οταῖ. 402. ἢ. οὐ Θέους 
δείσαντες, οὐκ ἀνθρώπους αλχουνθέντες. ΟὐΑς, δΙΌΥΙΙ, 
Ρ. 91, οὐτε Θεὸν διδίοτες, οὐτ᾽ ἀνθρώπους αἰδουμένοι. Τῆιις 
ργᾷ. 2, δ8. Θεών δὲ φόβος ἡ ἀνθρώπων νόμος οὐδεὶς 
ἀπεῖργε. (008. 1188, 80. κατεκατεῖτο πᾶς αὐτοῖς θεσμὸς 
ἀνθρώπων, ἐγελᾶτο δὲ τὰ Θεῖα. 'τοςΤορ. μ. 189, 8. οὔτε 
Θείου Φόβος, οὔτε ἀνθρώπων αἰδως. 

8. ἐκδίκησόν. Γἢ18 ψοΓὰ ἢδ5 ἃ ΝΘΟΓῪ ΘΧΘΉΒΙν 6 56Π86, 
δη4 δἰ μη} ῆθβ ἴο δϑϑιρῃ νυν ηδῦ 15 }υδί ἴο0 ἃ ρ]ΑΙΠΕΙΗ͂, δΔηᾷ 
ἀβογφῦγ ἀδὶῖνροῦ ἢϊπὶ ἔγοπη [6 δἰίδοκβ οὗ 18 δᾶάνογ- 
ΒΔΓ, Ουγ ΕΠ] 5ἢ νϑυϑίοη ΓΘ ά6Γ8, “ συδηρο τὴ οἔ 
τηΐηθ δάνογβαγυ." . Βυΐ 1 ρῥγοίοσυ [Π6 ἰγδηβίδίιοη οὗ 
᾿Ῥοᾳάτιαρα δῃᾷ Οδρθ61}, “ ἀο πη8 }ιβ[1σ6. Ὡροὴ 
ΔὨΪη9 δάἄνοιϑασυ." οάάγιάρα ν6}} οὔβογνθβδ, (ῃδὲ 
486 νεγβίοη οὐρῇ ποῖ ἴο δσρῦεβϑβ ΔΏΥ 1468 οὔ 
γευθηθ6. | 

ὅ. ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐ. ὑ. μ-. Τῇς ψοτὰ ὑπωπιάϑειν ἰ5 
ἍΠ φροηϊδίϊο ἴετῖη, δη( ᾿βίρῃιῆθβ ἴο ρσίνα ὁη6 ἃ ὕ]ονν 
ρῃ τῆᾳ [ᾷς6. 80 Ατγιβϑίορῆ.. εβρ. 1877, ψῇθγα (ἢ 6 
ϑοΠο δὶ Ἔχ ρ]δίηβ ὑπώπια, τὰ εἰς ὄψιν πλήγματα. 866 
4130 Επδιδίῃ. δρ. δ εἰδίοιη.. [Ὁ ργοβθῦὶν ἀθηοίοβ ἴοὸ 
ϑ.Κ6 οῃα μράθν ἐδ οψε, ἐο σὶυθ οπο α δίαοἶ ογο: δηᾷ 
845 1}}18 13, πιογθ ἤδη ΔηΥ͂ {Π|ὴρ 686, ρα! }ηρ ἴο ἃ ρὰ- 
εἰἰϊ8ὲ: 50 10 σἂιης ἴ0 ΟΧΡΓρ85 ΨΠδίθυοῦ 18 1ΓΚΒΟΠῚΘ 
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5η. τυϑαγίϑομ!θ. Ὅπ08 ἢ ἀδηοίθϑ ἴ0 δέεύν, οὐ, μέν, 
ἔδαχε, λαγαδα, ὕες, τύεαγῳ. ΓΗ ΐ5 πηθίϑρἤογίσαὶ βϑηβδό 
ἴς ἱπά δρα ϑομηονδὺ τάσο, δυ δὴ οχδιηρία μ85 6θ 
ΠῚ ἊΝ γ᾽ εἰβίοἰῃ ἔγὸδὶ ἐτ0 6} πον 9, 190. ἐν 

ταῖς σὲ δυτω μάχιμος ἦν, σ᾽ ὑπώπια Φέ 
ἀπή.. Απὰ οἵ {πς Ἰχι εὐϑή ρον ἔζοτα Τογ. Ἰμαθα 
ᾧ, ὦ, 11. “Οίιηάϊς, ὑδητοίβὶ ᾿πτο Προ. σδουυοδέι 
δὅ,1, 6. “ ΟΒδ ͵ατὶ ἀοϑίπο ἀδοθ πκοὺ ρταϊ!δηάο οὗ- 
ἐωπύενε." ΔἈάείρῆ. 1, 4, 88. ““ Αὐϑουΐϊίλ, ἢ6 διε οὖς 
ἔαπάας ἀθ ΒΔΟ ΣῈ ββριυ3." [ἡν. 4, 16. ““υδηθοσ 1ἀ 
οογίυι δία οδδιϊδίυτη οδὲ, ἰη 45}, Βοα4ι16 Θρὸ οὗ- 
ἐπ άπηι, βεορὶυ5 οδάθτῃ Ὠδαυ 4 θδπ δροπο." Δοά 
Φ6, 88. ““Νοο Βἰαϊίι5 δηΐα οὈβΕ ἰδ 68 ἴδηι 81}- 
ἀδεὶ Ἰηδορίο, αυδπ), ἰάθη οδέμηάοπαο ρρυνίοῖί.᾽" 
Εἰς τέλος 15 ΠΟΤῈ ὈῪ βϑοῦδα γτοηάογοά, “ δὲ ἐδθ επά, αἱ 
ἐαοἰ." Βιυῖ [ἢ ΤΙΔΥ 6 ποῖα ργΟρουΪΥ ὀχρ]αϊηοᾶ 
“ρογροείκαϊ ἑν," οἵ ψὮὨΟὮ ΒΘΏΒ6 Β6ν ΓΔ] ἘΧΘΙΏΡΙΘΒ 8:8 
ἑουηά 1 Ῥεϊδίοῖῃῆ. [{ ΒΑ8 πυυιοῦ ἐῃ6 9816 36886 88 
ἀεὶ ἰη “4 τοβι οἰ ϑρηϊοδθοη. πὰ ἴῃ 9861} 7. 
80. Υ79 ἰ58 τοπδγσοα θγ Δαυΐδ ἀεὶ, ΟΥ ϑιγεδιηδοί8 εἰς 
τὸν αἰώνα, δΔῃὰ ὃὈγ ̓ Γμοοάοίίο εἰς τέλος. 1 δαά ἃ Ρ85- 
δδρε οἵ ΗἩεοτγοὐοί. ὃ, 119, 12. ψ ΠΟΓγΘ ἀεὶ Π65 (Π}5 86η56 : 
ἡ δὲ γυνὴ ---- Φοιτέουσα ἐπὶ τὰς θύρας τοῦ Βασιλῆος, 
κλαίεσκε καὶ ὠδυρέσκετο" ποιεῦσα δὲ αἰεὶ τωὐτὸ, τοῦτο 
τὸν Δαρεῖον ἔπεισε οἰκτεῖραι μὶν. 866 ἐῃδ ᾿δαγῃϑα ποίθβ 
οὗ Ηδιπιοηά; ποΐ οὐππρ [6 ΟΙεσς δα Μαδεἷεῖ- 
εἰρσῆς 80. ΕἸ 516 γ. 

7. ὃ δὲ Θεὸς---νυκτὸς, ἼΠΘΓΘ 8. ἃ 51Π|}1 4. σσπηρϑεί- 
800 ἴη Μεαί. 7,9. [Κ6 11, 11, ἐν; Αἴἶδοσγ ὃ Θεὸς 
τηυβί δ6 ΒΌΡΡΙ ΕΑ ὃ δικαίος κριτής, ΜὨΙΟΝ 19 ορροϑεά ἐο 
{86 κριτὴς τῆς ἀδικίας. ΑἸ} {Π6 ἔεΓΠΊ8 ἅγα βιῃρἤῃβιιοδαὶ τὸ 
4. ἅ. ““Οοἀ {ἢ )υ8ῖ, {Π6 πῃηογοῖ ], 1} ἢ6 ποξ τεροί 
ΣΠἸΌΓΥ ἴσοι ἰθοϑ6 Ποῖ ἄς ἀ068 ποί ἠοδρίβα, Ῥυΐ 
Ἰονο ἢ" 80 οροση ΕΔΌΝΙ, (ο].. 257. δηὰ 5. Φ7. 
“Οἵγᾷ δίᾳιι 6 1ππὶ ΟΥᾶ ; νϑηϊοῖ Βοῦα αυᾶ εἰδὶ ἀδθὶ- 
(υγ." ᾿ἊἘἘκδίκησιν ποιεῖν Ὧ845 ([ῃ6 ἔότοΘ οΥ ἐκδικεῖν, 85 1ἢ 
Φυάσ. 11,86. Οη {86 ἔκλεκτοι, 1. 6. σἤοῖσα δῃά 8ρ- 
Ῥγονεά (Ὁ γιβίδη8, 866 {π6 ποὶβ οἡ Μαίῃ. 20, 16. 
24. ῷ, (Βοβϑηιῃ. δηὰ Κυ!η06}.) [{ τουϑί θ6 ο"»- 
βογνϑά {μαΐ καὶ 15 ἤ6Γ6 ἴοῦ καίπερ, αἰἐῤοιισὴ, οἵ σὩϊοἢ 
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γγοιδιοῖπ Ῥγοάυσοβ ΒΈΨΟΓΆΙ ΘΧΑΠΡ]68. ΟἹ {Π|8 1ὶ 
ΔΥ 6 5ε(Ποϊδης ἴο σοηβιΐξ ϑοὶ!. 1.6χ. 

8. λέγω ὑμιν---τάχει, ἵ. 6. ΘΟοὐ ψι}} ποί βιιβδι Ὠὶδ 
ΤΑ Δ] ΓΟ] Οονογα ἴοὸ ὃς «αἴίςιοά στ ἱπιρυπῖν, δυὶ 
ἢ6 Μ1}} εἴπ ον (αἶα ἴτοπι θ84 τοοπ {π6 Ροννοῦ οὗ ἢυτγίς 
ἴηρ (ἢΘΏ, ΟΥ ἢ6 Ὑ1}] τοηον ἐπ βδογνδηΐβ (ϑηδίςῃμο 
ἔγότη 411} δν}}5) 1πΐο δίθσῃβὶ σοὶ. 1 1188. Ὀδθὴ αἰ858- 
Ρυϊοὰ (866 (6 ἀοί4:}8 ἴπΠ ὙΟΙ 85 (ὐγῷ) ΨΒΘίΠΕΟΣ 
{π686 ψοσζαᾶς δα (0 Ὀ6 τείδιγθα ἴο ψἤδύ ᾿πητθ!ἀἴοΥ 
ὈΓΘΟΘαδ6Β, ΟΥ ἴο Ψγῆδί 15 καὶ 1η {πὸ 180 ΟΠαρίογ ρου 
τἢδ ἤμα] δάνθηξς δηά Ἰυάδριαθης οὗ Οἢπι. Τἢο γα: 
οετΐ (ὐομηπιοηίαίοιβ (85 Ῥοἰδίεῖη, Ἐοβοη. 1)οἐ» 
ἀπάρο, Οδαρθε6}}, δπά Κυϊηοοῖ) δάορί {π6 ἔοτησες 
ορίπίοι ; δηὰ {ΠΕῪ ἱπίογργοι ἴπΠ6 ψόογὰ 8 οὗ ἴΠ6 δἄάνθης 
οἵ ΟἸγίβϑὲ ἰο Ἄσχϑουΐδ Ἰυάστηθηΐ οἡ {16 δθν βἢ ἡδίίοη. 
ΤΠΟΥ͂ ἀκα γῆ" ἰοσ Ῥαϊθβϑίπο; δῃά οααγιαρα 60» 
βθῦνοκ, {ππ| {86 σοηθοχί ἤόγα ᾿Ἰτΐΐ5 1{ ἴο [δὲ [688 6Χ- 
ἔδηβινα βιρη ῆσδίίοη. “Τῆς εἰ ονηῤ ΗΘ ΘῪ 5 (888 
6) ψϑγΘ δυ άθηιν π᾿ στοαὶ ἀαπρεοσ οὗ θεϊηρ ᾿νοαγιθά 
οἂὐ νὑιτὰ {ποῦ Ῥϑυβθουιτ[9ηὴ8 δηὰ ἀἰβίγθββοϑ." Β 
πίστιν {πο γ΄ υπαογβίδης ἃ ἤγιη το αησο δά 1π|ρ]1ςῖ 
τοηήάσδηςσο ἰῃ Οοα δπὰ (ἢ γίϑι. ΑἹ εἷ8 ἢγβε δαάνθηΐ 
{δ γ8 Ῥοἰβίθ) Ομ θὲ συ ἔδυ ψη0 5.6 Ἀ50}ν 
δειενοα τη [15 Μεββι βπρ (17, 18, 19.)}: 16 1Π6 .86. 
σοῃά γεῖ ἔδυνεγ (νϑσγ. 27, 49.) παιπεῖν, ἤθη δάσο. 
ἰδηιοά ΒΥ {πΠς Πινίπα ψαγηϊηρθ; (ἢ ἰαΣ ἢ Γ| νοίαγ]ο8 
οἵ ΟΠ γϑὲ γοιγρα ἔγοιῃ 668. . δ᾽ 

9. εἶπε δὲ καὶ πρὸς, 1. 6; σοποογγιίην, τὐϊέἢ γοβθρεοὲ 
ἐο) 8ἃ8 ἷἱῃ νϑσ. 1. Ουγ [οὐ δα αἰγοδᾶν ἰγραῖθα οὗ 
(ὴ6 πόσεβϑιΥ ὉΓ σοηβίδηςξ ΡΥΓΑΥΘΓ; ἢ πον ἰγοαῖβ οὗ ἃ 
τηοάαβι ἐδ πηδίϊοη οὗ οὐγ ον τηριῖ8. (7 εἴ5.) Ης 
ἔργο οϑηϑγος {πᾶ οχοοϑϑῖνα οοππάδηςσσ, 4ἀηα ονοῖ- 
τ ΘΘηηρ 86} οοτηρ Δσθηου, 1 ΜΈΪΟΪ. 80Π16 ΘΠ [η- 
ἄυϊχε; ἀπὰ ὈΥ ψῃϊσοἢ ὉΠ Ὺ γα Ὠϊηάεγθα ἵγοπι ἢδθϑιηρ' 

πὶ ΝΑ κΚΙ δα {ΠῚ ηΚα (δὶ (πΠ6 Ῥνογτ8 ἐλθὼν, τὴ» ζίστιν, δηᾷ τῆς 
γῆς, ἅτε 80 διηδίραυουβ, (Πδὲ [Ὁ 18 ΠΡΟ ΟΒ810]6 [ῸΓ ΔὴΥ ὁη6 ἴο θὲ σοτ- 
ἴδῃ Οὗ 116 βεηϑα οὗἩ [ῃ6 ραββᾶρθ. Ηδ τορδγὰβ [ἢ [0] ον ηρ Ἰηἴοτγ- 
τγοϊδιίοη ἃ5 (Π6 τοοϑὲ ουνίουβ: “4π64 ψοῖ, ἦσπ ἰδα δον οὶ απ 
σοπιοίλ,, τοῦ ἄς πα ἐΐε δοί ἑοῦ ΟΣ ἐμῆς ἐπ δε Σαπαᾶβ ἨΔ 15, ἦς τοἱἱὶ 
ποὲ βπα. ᾿ - ; 

μ] 
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1 ᾿ἀσνοῦῖ ΠΥ ἰο ἐπα {ἰἰγοπα οὗ πηοσου. ἔἴη 
11 ϑἰγαϊίοη οἵ πεκοιθότες ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, δ) αιἰδίεῖη οἷῖα5 
ῬΙδί. οὔτε γὰρ χαίρων οὔτε λυπούμενος ἄγαν φανήσεται 
διὰ τὸ ἐχυτῷ πεκοιθέναι. Δηά (Ις. 'Γυϑς. ὅ, 1. “Θυοή 
ΒΟΕΠΊΡΟΓ ἴῃ 86 1030 ΟἸΠΘΙΏ 5ρ6Π) Γορόῃρι 811." ὅὃο “ὦ 
ὕογ. 1, 9. ἱνὰ μὴ πεκοιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς. 866 
ἔΠΟΓΘ ἴῃ ἴμ6 Θχοοι θηΐς ἤοία οἵ Οτοίίυ5 οὐ {[η|5 
Ῥαββδᾶρθ. Ἂ 

11. σταθεὶς πρὸς ἑδπιυυτὸν τ. π. ΄ΤΊΟΓα ἢδ5 ὈΘΟΙ Βο186 
ἰἸογθησο οἵ ορτηϊοη’ 48 ίο ἔς σοπδιγηςοη, δὰ δοπ- 
ΒΟΉ] ΘΏΓν :Π8 1πιογργδίδιοη, οἵ ἔποβα νοξάβ. ϑὅοπβε, 
48 ἴ,.. ἤγυσ, Οαρο}]ὺ5, ΟἸφαγυ, [οἰρὴ, Ηοϊηβέιτβ, 
ἜεΖα, Οδιηογαγίυβ, Βέβῆορ βασοθ,  ἰν, ΒοθαΓ. 
Οδώρθ6}}, δηὰ οὔοτβ, ἴΔΚ6 πρὸς ἑαυτὸν ψιῖῃ: σταθεὶς, 
Δηὰ ᾿ηίογργαῖ (ςοιῃραγηρ (ἢ 6 Ηδθτγ. Ὑ722) ““ἀραγέ," 
(68 ἢ 6 ἐσραγεὰ δείηρ μα ]υϊο Ὦν {Π6 ἰοῦ! οὗὨ (ἢ6 
ῬΒατγίθ66 ,) ΟΥ ἡπ ἀὶδ ρίαςσο, ἱ. 6. ἴῃ ἃ σοΠϑρΙΓ 08 
Ὀίαςο, ἴῃ ογάθγ ἴο Ὀ6 βθβθὴ οἵ ἴτπ6 ρβεορίβ. ΒΒ εἰπ5 
᾿ηοάδ οὗ ᾿πίρογριθίδιίοη Μγὰβ ΟΣ δρὸ τοϊιπθα Ὺ 
Ατγηάέ ἴῃ ἢ8 Μ,βς. ὅδδοῦ. ρ. 07. νῇο {ποτὲ οὔϑεγνοβ, 
πὲ Β6Ζᾶ δηὰ (δπηθγϑγ 8 σοηΐϊου πα πρὸς ἑαυτὸν δὴ 
καθ᾿ ἑαυτὸν. ἘὨῪ 16 ἑαέέεν'" τὲ ϑερί. {Γδηϑίδίθ [88 
Ηϑοδτ. ὑοῦ, ΤΊο ογσιεν ἀδηοίο8 βέσμρι, τοὐξμ ἠξΐπε- 
“εἴ. δο Δεῖ. Ταῖ, [,, 1. ταῦτα πρὸς ἑμαυτὸν ἔλεγον. 
Απᾶϊ,. 8. ταῦτα πρὸς ὁμαυτὸν λαλοῦντος. Ατίϑἴεδη. 
1. 6. πρὸς ἐμαυτὸν ἐφὴν. 16 ἀο πρὸς ἑμαυτὸν δηὰ 
κατ᾽ ἑμαυτὸν ἀἰβετ. δὸ {πῃ6 ΜΡ. ρα 56 ογαδὰέ, 
ΠΕ Τοτγηηυδ πρὸς ἑαυτὸν 18 ποΐ ππίγΓοαυΘΆΓΥ 1οϊποά 
νυ ἢ νον θ8 βιρηϊγιηρ τοῆθοιίοη, τΠοιρἰ, ΟΥ βρεεοῖ. 
ΤὨο ρῥγείδγθησα πυβῦ ἐπ ογοίογο Ὀ6 ρίνοη το {πέ’ ᾿ηϊ6 Γ- 

. φτοίδεοη δαορίοα ὈΥ Επι γε ΐ5, ΓΠθορην]. Αὐπάΐ, 
Ὧ6 Π ιί΄Ά6ιυ, Οστοίυ9, [6 (Ἰογο, {6 δυϊπογθ οὗ οἷν γ 
σοπμηηοῃ γογϑίοη, νιγηρα, ΝΟ  , ΓΑ κοιηδοῆοσγ, λοῖ- 
δβἰοίη, βοβθηπ). δηὰ Κυϊποοὶ, ψῆο Ἰοΐῃ πρὸς ἑαυτὸν 
ψ ἢ προσηύχετο. Σταθεὶς 18 ὈΥ 8οπι6 γοῃάογρα οορ- 
δἰσέοιδ. Μοιθίθιπ δπα οὔιθσβ ὀχρίδη πρὸς ἑαυτὸν 

- Βαυὶ εἰιἷἰ8 Οτοιίαβ ἢδ8 βδεβίβοιογ γ δοίυξοά, διά οὔθοσνεβ τπϑὲ 
{πὸ Ρ]ατίβεαβ ργαγοὰ ἴῃ ἃ οοιιγὶ ἀϊδεϊποῖ ἴγουιν εἰς ΡῈ] ςθη8. ΟὨ 
τα δι 8)εε κεὲ Μν, ΕἸ5] 6 γ 8 ποῖς. 

ΡΣ 



5Ὲ. ΚΕ, ΟΗΑΡ. ΧΥΊ. 478 

᾿Αδοηι ἐαοϊέμδ: δηὰ οἰΐοα {πὸ Ηογαιίδη “"[δ0Γ8. πηο- 
νοῦ πηϑίιθη8 διά ιν" }." (Ερ. 1, 16, 60.). δο Θαηθ!}. 
Θροΐβηι. (οἰτοα Ὀγ Βυϊκὶον.) “1 ἰραρίο νογὸ, [ἢ 
4ῦο, νοῦ 8 ΡΔΓΟΙ Πλ1189 1 10 ΔΏΪΠΟΒ ΘΟΙΩΡΟΏΙΠΗΙΒ, 1 
40 ἰβοιϊίδηη οἴἴδιῃ τῃθηΐοπὶ Ὠοβίγϑηι συ κίοα Π}118.᾿ 
Ἧς Ῥγανϑβ {{8 δἰ ἰοπέἐψ, βδιποθ {Π}6 γαϑῦ οὗ {πΠ6 σοῃρεθ- 
βίου, ψνῆο τϊρἢΐ ἤανθ βϑῃρροβρά (ἢδὶ 6 Ψγ)88 ὈΓΑΥΊΏΡ, 

, ἔογ π6 ψοϊίασα οὗ τὴς ἐμροι βᾷ ψου ἀ πᾶν (ἈΚΘῺ ππ|- 
ὕγαρα, 1 τὺ Πά ἀϊβδοονεγαὰ (μὲ 6 νν88 ὑπιν ΒΡΘΔΚ- 
λπῃᾷ 6ν}] οὗ 4}} αἱἤουβἘ. (ὑπ {{Ἰ6ὸ ςοηίΐγαγγ, (Π6 Ῥ.ὈΙΙςΔη 
ΒρΡΘΘΚ8 οἰοδυ]Υ δηα δια ῖ0]}ν, 5πι1168 18 Ὀγθαβῖ, δῃά 
᾿α8185 ἀονῃ ἤϊ8 Θγ685. 1 Πρ δχργθβϑϑίοη. (85 ὮΓ. 
Μδ]0γ) γοίδιβ ἴο τ ῃφί ρϑββοὶ ἴῃ {16 τηδπ᾿β ἀδαρέ, 
ϑηά ννᾶ5 Ποῖ ΟΡΘΏΪΥ ρῥγοηοιηςσαά. ὑΣταθεὶς 15 ἂν Ὗ δἴ- 
δίοίῃ δηά οἰμοῖῷ γοηάθγοα οομδϑέθηβ. Κυϊποοὶ, ἢον- 
δνοῦ, {Π1ΚΒ Ὁ ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο },,655 ἴῃ6 86π86 οὗ 
{Π6 ψογά, “]ΙΟΪ (θα γ89 6) βϑρὴβ δία θα [Ὁ ογῃᾶ- 
τιϑηΐ, οι (Π6 56 ν}5 ψογα δοσυϑίοιῃ ρα [0 ΡὈΓΔΥ βίδη- 
λη46, ἃ9. ἢΔ8 Ὀφρῇ ρίας ὃγ [Πρ ιοοῖ οἡ Μαιιῆ: ὕ, ὅ. 
566. 23 (Βτγρη. 60, 12. Μαῖκ 11, 26. Νογ, ἰηάροά, 
(8αγ8 ϑοῃοοί 6 ,) τνγᾶβ 10 ρεγηι ρα ἴο ῬΥΑΥ ἢ ΔΏΥ͂ 
οἐΐογτ' Ῥοβίωγα: ὩΟῺ6 ΡΣ ΡῬΘιβοῃϑ οὗ [6 Ὀϊοοα τογαὶ 
Ῥοίηρ αἰϊονθα ὁ ὈΓγᾺῪ δἰδέϊηρ. Ιῃ 1] 8ἰταϊίσῃ. οὗ 
ΒΌΘΙ ΘΧΙΘΙΠΡΟΓΔΠΘΟΙΒ ὈΓΔΥΘΙ 8ἃ8 18 ΠΟΙΘ 8] 664 ἴο, 
ΔΙ οἰδέδθιη οἰΐθα ΗΒ. Βθϑος δι: “Α ἐδιηροῦθιι5 Μοβὶβ 
ἀδα86 δὰ ν]γοβϑ ΒΥ ΠδρορΒ ΠιΆρηδ0 Ὠ}}14 σογία ἔοσγιηδ 
Ῥγαςδηάι δἰ, 5εα τηϊ18 4υ 8406 5101 ἰρβἰπχθῖ φρϑου]ὲ 
8.ΓΪΟΓ σοηβοϊοραΐ οὐδ ]οηθιη ρτῸ βυᾶ 80] θηςἃ, βαρίθη- 
τἰὰἃ οἵ οἰοαιιοηκίᾶ.᾽ 

11. ΓΑρπαξ, ἀδηῃοίθβ οὔθ ψῆο ἐη)εγα8 δποίποῦ ἢ 
ῶτοο ; ἄδικος, οηα6 Ψψῆο ονεγγραοῆεδ ἢ ὈΥ. 'σμά, 
πὰ ἃ βρης α οἵ }υ8οα 8η64 δαυγ. (᾽ εἰ8.) Νὸ 
γνοδῖ ῥσγαῖβθ, ἔγγ, ἴο θ6 δεέέθν ἑδαπ ἐδ τυογϑέ; Ὀμξ 
ἃ στοαί οἴἴδηςε ἴο πᾶρθ ΠΔΥΒΏΪΥ οὗἁ θη νἤομ ἢα 
σου]Ἱά ποῖ ραηθγα! ν ΚηΟΥ͂ν. : 

12. δὶς τοῦ σαββάταυ, ἴν!ς6 ΄ὴ {Π|Οὸοὸ ψϑοῖς ;. '. 6. οἵ 

ἘΞ ΒΥ ρταγίπς ἴππι8 (δά γ8 ἘΠ γι ὰ8} π6 ἀἰὰ ποιμΐης εἶδα ΡῈ 
Ῥγαῖβα ΒΙπηβε] ἢ, αηὰ ἀθργθοϊαϊθ οἴπογθ, ββρθοίϑ!Υ 1Π6 ΡΒ] σδα ; 
τηουρῇ 1 ’6 γί ση (Ῥτγον. 47, 2.) “1[,δἴ δηοίπου πιδ ργϑῖβα {Π|66, 
δηὰ ποῖ τπίης οὐ τοι ἢ ; ἃ δίγδηρσον, δὰ ηοὶ (Πἶπα ον 1106." 



474 31. {ὐΚῈ, ΟΑΡ. ΧΥΊΙ.: 

{86 βεοοηι δηὰ ΕΠ ἐᾶν ̓ 85 ἀρροϑῖβ θαι ἐδα Βα Ρ- 
δ᾽ηῖο8) οἰϊδίϊοῃβ ἴῃ Ὀγιβίυβ δηὰ ν᾽ εἰβ. 80 αἰϑο Ερι:ρῆ. 
δὰ Ηδι. 10. ἐνήστευον δὲ δὶς τοῦ σαββάτου, δευτέραν καὶ 
πέμπτην. ΒῪ [ἀ818 ἃἅχε ἤφγὸ πιρδηΐ ποὶ ρεῤίΐο, Ὀυξ.. 
ργίυαϊε σῃθ8, δη)οϊποὰ ὈΥ πο })ινίπϑ ἰανν, πὲ νο] σἢ- 
(ΔΓ οὐδοσνοά ὃν {μ6 Ῥμδείϑαϊςϑὶ ἀσνοίδεβ. ᾿ ὅ6 6 
Βιυχίοτίβ ὅγῃ. 906, ο. 14. Ρ. 979. 

12. ἀποδεκατώ, “Ἰ ῬΑῪ {π|6. δὲὲ {6 ποίθ 95 - 
Μαιιι. 28, 28. 

18. τελώνης. [{ 15 οὔβογνοὰ ὃγ {ππ) (στ βιθηίδίοῦβ, 
[δὲ Νίαϊπιοπιδβ πὰ (μ6 ΤαΑϊμαυ ἀϊδὲβ τϑὲ τἢ6 ψογὰ 
τελώνης ἴῃ οοπ]υποίίοη νι σοογέαέογοθ. 1 θέ, 
ἐξμαξ ἀι ἐ8 βοιησδί 68 80 υδδὰ ἴῃ (η6 (ἰΔϑβίοαὶ ἩὙΓΙ͂ΘΓΗ ς 
ΘΧ. στ. Ατίθαι. 1, 28. χάλκεον δὲ --α μετῶπον δὄκειν 
ἐχεῖν τελώναις καὶ κασήλοις καὶ τοῖς μετὰ ἀναιδείας δῶσιν, 
μόνοις συμφέρει, τοῖς δὲ λοιποῖς μέσος ἐργάξεται. 

18. μακρόθεν ἑστὼς, αἴὰν' 4 Ὠδιγεἶγ, τὴ (Π6 οσπγέ 
ψ ἐΐο Οεπέξέες, τ ἢῈ 85 ἃ Ῥαρϑῃ ; οὐ 18 εν, (4ηα 
ῬΠΔΏΥ δυο γετο ΡΟ] ἰσδη5,) γοιλονοά ἴγοιῃ (Π6 ΡῥΠα- 
"βθθβ, ὙΠῸ Πδά ἀρριοδοῆϑά ἤϑᾶγοσ ἴο {δ ἱπίθριοσ 
ρει οἵ (6 ἴορὶο. (Βοϑϑημ. δὰ Καυξηοαΐ.) 

13. οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἑ. τ. ο. ἐπᾷραι. 
Αἢ Θχηι 816 φοίτα οΓ σϑαὶ σοητγι θη, ἀπῶ ἀθαηάου- 
καβηΐ οὗ 8}} 56} {-ἰἮονὰ δηὰ βο σομςοῖ. (( ἰνίη.) ἔοτ, 
4,8. ΓᾺΪΒΙΏρ {{}ῸῸ ΘΥ͂68 15 ἃ 5]|ρῊ οὗ σορῃηβάσδπορ δηά ἸΟΥ, 50 
ἐβ σαϑί!ηρ ἴοι ἀοψηνάγα ἰηὐϊοδίϊνο ὀΐ δοτγονν, σοη- 
«ποῖ, δι γ, ἄς. (Κουοῦδη, Κγρκο, δὰ Καϊη.) 
566 δὴ ἐχςα]θηΐ ποίο οἵ στο 98 {118 βυδ᾽οοϊ, σΓ 
{86 ἀὐρβίγαςϊ οὗ  ἴο θ6 ἔουπά ἴῃ ΕἼ531εν. ϑβεδοοιῖσεα 
δά5 ΜΠ μβίγαιθα {}ν|8 ϑυῦῖοοὶ τοῦ ἰΠ6 ἘΔΌΡΙὨΙΟΔΙ 
ΨΓΗΘΙΒ, σἱτ ποῖ 1 ψαϑ 4 ἰγοφιθης πναχίηι, {δαὶ 
ἣἢδ ψ||0 Ῥγαγβ ϑῃου]ὰ οὐδέ ἀοιρΉ ἠϊδ ὄψεα, διιέ ταΐδο Πὲδ 
ἤφαγέ τὸ οά. 80 «50 δ'υπορϑβιβ ϑρῇδι (80. ϑοδβοδίι.) 
δὴ Μαϊπιοθιάθ8, οἰτοὰ Ὀγ οἷ: ““Θυἱ οταΐῖ, ἤθοθβϑ86 
Παρϑῖ δρίδγε ρϑ68β βυ08, υθστῃ Ἰυχία αἰΐοτιμε, οἱ ἀ6- 
τη ἰ6γὰ φοιΐοβ ϑῖι08 ἀθοσϑυγῃ, ὈΓ 4.11 δβριοὶξ [ΘΎΤΆ τ, 
σοῦ διιίΐθῃιῃ σοηνουγΐοσα ΒΌΣΒΙΠ), 64.481 σοηβιϑίδιὶ 1 
ΠΟοΪο : ἀθίηἀδε τῃηδῆι8 81:183 ΓΒΡΟΏΘΓΘ 506 Γ σοῦ, τ 
ἀαχίγδη 51η150}.5 ᾿πρτγιπηδί, δίδθις [6 νοὶ 56 γνῸ8 
Ὀόγαηλ ἀοπλ]η0 5800, δμμι ἴδσξογο, ἰτοριἀδίοηθ, οἱ ιν 



τ πἢ 
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ἴΠΟΓΕ: ΠΘΟΘ ΠΙΊΔΠΙΙΒ 5048 Ταϊἰηηυεὶ ἰῃ ἰππιρί5.᾽» 
Ἔδμ5 86 6.78 δἵ {Π6 Ῥγϑβθηῖΐ ἀἂν, Ψ 816 ργαυίηρ ἱπ 
(ἢ 6 ΒΥ ΡΟρΊΘ, Ὁ5114}}Υγ σονογ (Πδῖς ῃθδά8. 866 Βυχ- 
ἰογί, ϑγῃῆ. Ρ. 570. δῃὰ θβρϑοίδ!ν ΑἸΙθηΒ Μοάεγη 
δυκδίβιη. ᾿ : 

18, ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος α. ΑἩ δοίίοη Ρογθ ΕΥ 
ϑι (8016 ο ντίοῖ, βΒο ασοιβαιϊοηῃ, δηᾶ 41} 1[Π6 τηογα 
νλοϊϑοΐ βπιοίομβ: δηἀ ὙΠΟΝ 15. ἃ ὀυβίοιῃ ΘΟΙΠΙΠΟΠ 
ἴο 8}} πδι!οηβ. [{ 18 σορίουβὶν ἐ]υδίγαϊοἀ τῇ δχ- 
8ΙΏΡΕ5 ἴτοτη 1πΠ6 ατϑεῖ δὰ 1,δεπ Ο(Ἰἀ581.5 Όγ Ὑ εἰ- 
βίο: ἢ ; 38 88ὸ ὈΥ Ατγῃάξ ἴῃ ἢϊ8 Μ|8ο, βϑδοσ. ρ. 84. δπά 
(Χείογ ἀθ ἐεία ἩθΡσ. Ρ. 199ὥ. Απά γοῖ, δϑιοηρϑὲ 
811} {686 ἜΧΔΙΉΡ 68, ἴ σδη ἤπαὰ ποόπὸ ἴΠαὶϊ 81: 0] ΘΠΕΪΥ 
ἐηϑαλβ 0 εοηδέγμοίϊοη, σοῦ ΔΡΡΘαΥ 8 ΗΘ] ΘΙ Βι16. 
1 8ο. ἨρΙ δηῖθτη σΟΗ διϑ(5 12 {Π6 σηγεϑίοη οὔ τῆ ῥτο- 
ποι ς (Ὠσαρῇ (86 ρῬῆταδθ, ονθὴ εὐἰξὴ ἐλο γγοησιιη, 18 
ψΟΥ͂ν Γαγ, δ ἱπαδεα 1 Κπὸν οὗ πὸ οἴου ἘΧαΙΡ]6 οὗ 
1 θὰΐ ἴῃ {86 ρεαδβϑαρὲ οὗ Χρη. εἰϊοὰ ὈΥ Ῥ᾿ εἰδίοίῃ : 
φύπτω σε εἰς τὸν ὦμον. 

18. τῷ ἁμαρτωλῷ. Ὑ οἰδιεία. ἀπὰ Βόβθηπ. {Π1ηΚ 
(Π6 ἃγίιοα ομρλαξϊοαΐ, 1. 6. 0 πὸ ἐΐξ δίΉπδν, κατ᾽ 
ἐξοχὴν. Βυὶ 1 ταῦ. βϑοῖδ ἴο 6 ρέδοπασίιο; οὐ ἴἴ 
τ ΔΎ δ6 ΘΧΡΙ δἰ η6(, 48 ἴἢ Μαίί, Φό, 45. ὃ υἱὸς ἀνθρώπου 
παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλών, ἰ. 6. οὗ ῬαΑρΒΏ9, 
(θη 68. 

14. κατέβη οὗτος ὃ. ε τ. ο. α. ἢ. ἐς. οηΐϊ ἄσνη, νψοηΐ 
θα.κΚ. Ηδχε (ποσὰ 1Β ἃ τοίθγθηοο [9 {Π6 ΠΙΡῊ 5ι1τὰ- 
το οὗ (μ6 ὑδαιρίθ, σίτ τεβρθεῖ [ὁ {Π6 γοδῖ οὗ 96γὰ- 
5816 : 48 1η ἴπΠ6 ργοοθάϊηρ ἀνεβήσαν Ἐ. Ἐξ 5 οὗ ξηοΓ6 
σοπβαμιθηςξ, πόψονασ, ἴο σοηαγκ ὁπ (ἴα 5ἰρηοα- 
(οη οἵ δεδικαιωμέένον, δηἄ οὐ [Πδὲ οὗ ἧ. Δεδικαιωμένος 

δγα ἀθηοίθβ, αὐεοίνεά, ἐγεαέεά αϑ 7ιι9έ, ἀαεοθρρίθά, αρ- 
»γουσά τ, ἃ5 ἴῃ Ἐοπι. 8, 40. σῆθγα 866 {86 Ὠσίο, 8δη 

ἘΞ Υγ 6 ΤΔῪ ΘΟΙΊΡΆΓΘ ἃ 5᾽ΤΩΪ] ΔΓ ΡΒδδδΩΘ οὗ Τποορηΐβ δοπιοηξ, δ68. 
ὕφρα εἰς οἶκον κέρδος ἔχων, ἀπίῃς. 
Ἱ ϑοδοειέρσθη [6118 υ8 1Πδὲ ἰἴ 15 ἃ τν 61]-Κηόνγῃ ἔοστηιϊα ἃπιοηρ {Π6 

“είχε, [δὲ το πο δάνο οδειοὰ ὃρ βαυτιῆσος ἄσραγὶ ἔγσσῃ ἴῃ 6 
ἴθῃρ]6 πές. Ηδ οἰϊεβ ϑοβθμοῖν ΒΔΡ08, [9]. 1239, 8, ῬΒατα ἡ ἷᾳ 
δα, τα! ψ Βοβοσυθὺ Ἀρρσοδοποδά ἐδ ἰειαρὶθ Ψ}}] οὗ 5ἴηϑ, δδὰ οἱδιβ 
ὉΡ 58 υ  ῆσΕ68, ΠῚ 8125 ἃγΓ6 ἴθ τοι τ6 ἃ (0 ᾿ΐη, ΠΟΥ σᾶ δ γσϑοεῖνα 
δύοδίοσ ἸΟῪ ἴδῃ ἴο ἀδρατί 7μδέτδ. 



476 51. εὐκξ, ΠΑΡ, ΧΥΙΠ. 

Κορρο᾿5 ουγ Εχουτγϑυβ οὐ {ἢ ἘΡ. ἴο (6 σα]. ἔπ 
ἡ ἴογα 15 δὴ 6}11ρ5818 οὗ μάλλον, ψὨϊοῆ 15 ποῖ πη 6- 
φιυρηῖ 1η (ἢ (Ἰαβϑεῖσβ. Οτοιίῖαβ ἀδίθγπηπθβ τη 6 5656 
ἴο Ὀ6 1818: {Πὲ {π6 Βυπηνὲρ ἀεργοοδέου οὗ (6 Ῥυδ- 
σαι, ἰπουρσὰ 6 πὰ (ἈΠ6Ὴ ἰηΐο 5189, Ψὰ5 ΠΊΟΤΘ ὅρ- 
ἘΠ Ὀν Οοἀ τ1Π8ῃ [6 Θχίθγῃδι βαποι ον οὗ ἐπ 6 
ἢ Γ1566, σοη]οἰηρα ΜΠ ργουή σοηδάσηςο. οβοηω. 

δα Κιϊηοοὶ ορδβοῦνα, (δὶ {16 Ηρῦτγονγα οὗἴδη δχέ 
ὈΓΘ658 8 51Π1|ρ0ῖ6 ποραίίο ὈΥ ἃ ςοιοραζγαίνο, (89 ἐπ 
ὅρη. 88, 26. 1 ὅδ). 94, 18.) Δηά {πδί Ποζὸ αἷκο 1Ππ6ὸ 
δ6ΠΒ6 τοοδηΐ [0 μα ᾿ησμῃίϊοδίρη 15, {πὶ 16 βωδέσαπ 
γγοηΐ ΔΨΑΥ υ81ῆς64, θυ: ποῖ (ἢς λαγίδεο. Απὰ 
}}18. 58661}8 (0 ἢδνα Ὀθ6η ἰἢ6 ορίπίοη οὗ Ευτηγηνυ8, 
Ὑ]Ο ΤΡΙΊΔΓΚΕ: Παρὸ ἐκεῖνος, ἡγοὺν, οὐκ ἐκεῖνος. ἘῸΤ 
(48 ἢδ Μ6]] οὔβόγνβϑ) τουτόυ μὲν πάντα τὰ προτερήματα 
ἐξεκένωσεν ἡ οἴησις᾽ ἐκείνου δὲ πάντα τὰ ἐλαττώματα 
ἐξεφόρησεν ἡ ταπείνωσις. ΟἹ {6 ψογάϑ πᾶς ὁ ὑψῶν. 
ὑψωθήσεται 866 [Π6. ηἡοΐα οῃ Μεί(ἢ. 99, 12. 

15---590. Οη {686 νϑῖβθβ οοϑῦβιἑ 1Π6 ποῖθβ "ΟὮ 
ΜΔ, 19, 18--80. Μδικ 10; 1ὅ, β64η. 

81. καὶ τέλεσθήσεται π. ΤΠ5 ποτὰ 1» (ΠΚ6 τὴ 
Ηδοῦτν. 23) Θβρϑοῖϑ!}ν υϑρα οὗὁἨ ργβαϊοιίοῦβ.. ΤΠυ5 
᾿ϑαγ. 1,1. δο δἷβο Αρο]οά. Βεἰ!. 2, 4, 4. χρησμὸς 
τετελεσμένος. 

84. καὶ αὐτοὶ οὐδὲν----λεγόμενα. Υειϊϑίοίη ταδί, 
{παῖ ἰῃς ἘνΔΏροΙ8{ Γοροδίς {Π6 βαρ {πὶπρ (ἢτίςο, 
[πὲ δνθη {{|6 πηοϑὲ βίῃ ρα ρογβοῦβ ποσί 566. μον 
4}} (ἢ6 186 1068 σεῦα οὗ σοι ρν "θη βίο, 51Π6 6 (ἢ 
αἸὰ ποὲ ἐνῶ ὑπάογϑίδηα νἱαΐ ννγὰ8 (ἢγίοο ἘΑΟΣ νύν 
Αηά Πα τοΐδγβϑ ἰο Ζ“οἢ. 1, 20. δηὰ εἴς Επηῖβ 9. 
“Θὑἱ ἐππὶ νἱνοῦδης ᾿)οΙη68; δίηαθς νυ δρπ- 
μδηΐϊ," Αῃὰ ΊΓρ. Απειϊά,1, δ46. ““Θυοπὶ 31 "δία 
νἱ γι] βογνϑηΐ, 81 νθβο Ὁ δυγᾶ τι ογοᾶ, ποὺς δας 
σγυ ἀ6} 10υ5 δοσυδαῖ ἀπη 0 γ]5. Βυΐῖ (6 ἤγβι ρᾶϑϑαρὸ 
15 ΤΊΘΤΕΙΥ 8 Ῥοοίςδ] ΡΟ τ515. 445 (0 {Π6 βοσοπά, 
ϑογν5 (οἰοὰ Ὀγ ᾽ εἰβίθι ἡ) νν61}} οὔϑογνθβ, [Πδὺ {{|6 
86η86 ἰ8 ἀἰϑιγι αι ο διηοηρ τ 6 (Ὥχοα οἶδι8θ8, δηά 
τι {Π6 Βρϑᾶ ΚΟΥ ῬΌΓΡοβοὶυ ἄισοίίς οα [ἢ 656, ΟΥ̓ ΨΑΥ͂ 
οὗ ραίῃμοβ. Βεβίά6β, 1 τηδυ θὲ ορβογνϑ, ψ1}} τοβρϑοῖ 
(ο {Π6Ὸ ρῥτοϑδόηϊξ ραβϑϑᾶρα, {Π4| (6 ΓΕΙ ΕΓΔ 0. ἰδ ποῖ 
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᾿διιίοϊα τεηάθγθ ἢ 6 πουη ἰο Μοὶ ἰὶ ἰΒ ρτοβχοὰ 
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Ὡρϑυ δ]. ο ἰδ Ηε]]οπίβιισ, ὅπ δβίθγη βίυ]δ, 
ψΠοῇ ἀ6419 το ςἢ [ἢ ρ]οοηδβαι δηἀ γτοροίοπ, “ΓΘ. 
ργαίδιδηςο πιυβῖ {μογοίογα Ὀ6 σίνθη ἴο 16 ᾿πίογργο- 
ἰαἰοση οὗ Ἐοβοητη. ἢ ο ΘΧρ 818, “ Τῆ6Υ ἀϊα ποῖ οοιῃ- 
Ρἰοίεϊγ ςοπιργθῃθης.᾽" ἹΠ6 «τρογάδ “γα (86 8418) 
ΘΑΒΥ͂ οὗἩ σοπιρεαῃθηϑβίοῃ, θὰϊ μον -ἢο88 ψογάβ ἀρτορά 
ψ ἢ τΠ6 ργορἠδοὶες τοϑροοῦηρ ἰῃ6 Μοβϑίδῃ, τῃ8 
αου]ὰ ποῖ 8665 δηά ρῥγορδῦὶγΥ ἀουδίφα ΨΒοίΠΟΓ (Π6Ὺ 
ΨΕΓΘ ηοΐ 881 86 σογιοδι νυ. Πρ ἢ ᾿ 

- 

ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙΧ, 

ΈΚΛΒΕ Φ. ὀνόματι καλούμενος Ζ, δοίη ΜΆ 5. οαμέ 
καλούμενος, ΜΨὨηϊοη Μ|1], ΡΓγὶσθ, δηὰ ΑὈγοϑοι, {πη Κ 18 
ο. 06 εαηοοῖ θα. Τῇ σοπηηοη ἰηξογρτγοίαιίίοη 18 
πονανον ἀείεπεά, ἢοζ ΟἾΪΥ ὈΥ ποατὶν αἰ] {π6 Μ55. 
Βαϊ ὃγ ϑορῆ. Ῥῃ!). 60. ὄνομα δ᾽ ὠνομάϑετο “Ελειος, 
Αηὰ εκ|50 ὈγΥ Ἐπηϊυβ, ἢ Μοά. “Οὐδ ἡθης Ὠοπιπδ- 
{τ ποιηϊηθ Αὐρο." [1 15 ἃ ρίθοηδβιῃ ποῖ πιῃμϑι 40} 6 
το ἴῃ Οτθηΐαὶ βίγϊθ.Ό Τὴ ἀρχιτελωώνγης Βῃου!ὰ πσί 
ὑ6 τοηηοῖρά (88 1 15. η. ΟἿΡ σοιητηοη ναγβι9η,} " ἐο 
οὐϊοῦ 7 ἐπα Ῥωδέϊεαπα," Ὀυΐ, (48 τηοβὶ τεσοθηΐ (οἵη- 
ξηθηϊαΐογα {{|π|κ.} ὦ οὐδοῦ ἐαχ-ραίδεγανγ Ἐ, νῆο Πιαά 
Ὁμά6γ ἢίπὶ Ἰηΐοιοῦ Ρϑσϑοηβ. ἴο σο]]οοὺ ἴἢ6 (ΑΧο8β. 
Τιυ8 Καΐϊῃοθὶ ΤΟ 618. “ τηδρίϑίοΓ ρου ΟΓ ἢ ἃ 
φπασέον" ἐαα-σαέλονον, δα τοΐογβ ἴο ἴῃ6 ῃοί6 οἡ Μείϊ. 
ὅ,46. ΤΠ ἀρχιτελώναι (βᾶγ8 Ἦ εἰ5ῖ6 1) ψ6γα 8Ρ- 
φοϊπηίεα δγ {8 βοοίϑίθ5 οὗ ρυδ]ιοδηβ οὐδ οὗἁὨ {ῃϑῖγ 
ΟὝῺ Ὀοάγ, ἔογ {86 ριιροβὸ οὗ βυρουϊπίοηδίηρς (ἢ 
ὁομοογῶβ οὗ {Πα βοςιοίγν, οἵ σοῦ ἴΠοῪ σψοσὰ 1ῃ8 
Ριοδἀοηΐ8. Τὸ {ἢ 15 ητη. δουθάθθ, δῃά δαὰβ 
ταὶ 1π6ν Ψψογο ποῖ {Π6 ρμεδέϊοαπὲ, ργορ εν 80 σδ] θὰ : 
ἔος ἐΐοδο “οτα Βοσιδὴ ἀπὶ ἠέ οἵ ΠΟΌ]6 οχίγδοιίοῃ 
δΔηἀ ἱξηπΊΘ 86 οϑ ἢ, ψ ῆο ἰατπιθά (ἢ ίᾶχϑβ οὗ ἃ 
“ἢ σία ργονίηςθ.. νθσυ οὔϑ οὗ [Π656 (“}1ὸ τηἰσῃε θὲ 
(ἈΠ εἀ ὁ ἀρχιτελαίνηφ) Δρροϊηϊοα, ἢ6 58γ8, ἃ ἀδρυΐν, 

, ἘΞ ΟΑΆΡὮ61} δδ5. ἤογθ τιν ορβασνε, (88 ὑρνὰν [Π6 ἀγθϑοεὶς 
ΘΟ ἀοβοΐο, 

6 σσδὴὶ οἵ ἴὶ ἀοεθβ ποῖ γοπάθὺ ἃ που δὸ ἀθοίδινο!υ ἱπαθῆηΐτα δὲ 
186 ᾿Ὡἀοδηίιδ δυίίοϊα ἀοοπ 'π πηοάογῃ ἰδηρσύδρει. 
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οἵ' νἱξο-τοϑδίον, ἴο ἰξθαρ᾽ [ἢ βοπαγαὶ δοσουηΐ- οὺϊε οὗ 
(6 μγονίηςε οε ἀϊβίσίοι. σοι {πΠ6 ταρογίοοι Κκον- 
ἰεάρε ᾿ς ροϑ8688 οὔ {{)8 διιυ)θεοΐ, 1( 185 ῃοΐ Ροββϑίϊε (0 
ΘΧβοῦν ἀφίογηης δούνεδῃ [1666 βοπημον δὲ αἰ ασίηε 
ΟὨΙΠοῆ8. [8 18 6]}6ἀ ἰα ῥτοΐονῦ (Π6 ἔογμοσ. (ὐδε- 
[αἰ Ἶν {86 μαδίΙοαπὲ, (πουχῇ οὗ (π6 σδὴκ οὗ οιμβῆ 
ηϊαί μα, ΨΘΓΒ 50ΠΊ1 ΕΗΒ 65 {δ}, οἵ οὗ δον βῃ Ἵχίγμο- 
(ΟΠ ; ἃ49 ἌῤὈραοβτε ἔγοδι .08. Βε]}. 2, 14, 9. οἰ ὃγ 
νοἰβίοιη ὨΙπ86 1} 

8. ἐβήτει ἰδεῖν τον Ἰησοῦν τίς ἐστὶ, ΑἩ 1ἀϊοῦι σοπ- 
ἸΏΟἢ Ὀοίἢ τὸ {π6 Ηερτγεν δηά ατγϑοῖς ἰδηριαρεβ, δα 
υἱ ἔοτ ἰδεῖν τίς ἐστὶ ὃ ᾿Ιησοὺς. ὅ66 γΊρογ. ἀ6 Ιἀϊοῖ- 

19. Δηαἃ Με. τ. ὅν, ΒὲνῪ τίς 15 τηϑδηϊ ψειὲβ, “"“νἤῇδί 
δογέ ΟἹ ρθγφοὨ ἣῈ 858, ᾿λοβθῆηι. ΡΥ οὔβογνθβ, 
κῥοης ποίμνη υμζέε πθδοθρφ σἡμρὶοὐαῖ." ᾿Απὸ τοῦ 
ὄχλου, ρμγορμέεν, οὗ, ζὼγ ἴῃ ργϑβ8. δὸ (ἢ6. Ηρ}. Ὁ, 
566 ὅ0ἢ], [οχ. 1ἢ ν᾿ ὁ 17. 
. 4, προδραμὼν ἔμπροσθεν. Α Ρ]οοπδδιη οσοιηοῃ βοτί 
(0 {58 δεηρέιτα! φηά (Ἰαββίοδὶ ψυοσβ. δα τῇς ὁΧ- 
Θρ᾽ο85. 1. ΒΙβο ναι! δη4 Ῥιεϊβίεῖ". Ἡροδραμὼν 
φῃου]ἀ ηοἱ ὕὲῈ τεβάογρα γμημηρ 7ογιυαγε, Ὀὰϊ ἠαφέφη- 
ἐδᾷ δείογε ἐέμοα 

4. ἀγέβη ἐπὶ συκομοραίαν, ἵνα ἴδη αὐτὸν. ΤῊΪΒ τοἀ6 
οὗ “νίαν ρ᾽ 8ΗῪ Οβρ]θοΐ, ἰ..6. ἔτοιη 8 ἔγεθ, βθοῖηβ ίο 
ἔβανο Ὀδθθὴ ποῖ. ὑπίγθηυθηΐ, ᾿πδοσυοῖ {πᾶὲ 1ξ 8ρ0- 
Ρ᾿ ἴο Πῶνα ρίνθῃ ΓγίβῈ (ο ἃ Ῥτονεγθίαὶ οχργθεδίοι. 
Γυϑ. ΓΑΡΘΏΙμ9: οὐδέ. ἐκοινωνήσει τῶν παρατάξεων---- 
οὔτε ὡς στράτηγος, οὔτε ὡς στρατιώτηφ' ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀπὸ 
δένδρου ποθέν ὑψήλου τὴν θέαν ἠνέγκα ἄν. 

4. δι᾿ ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. ΒΌΡΡΙΥ ὁδοῦ, Τοῦ. 
βίοι, Μαιι45, δά Οτοβθδος, ἀρτεα τΠὰΐ δι᾽, νυ βέσὶ 
5 οημ τα 1η αἰπιοβί 8}} ἰὸ Μ55. (απὰ 1 δαά Επίδῃγ- 
ΤῺ 18,} 15 [ὁ ὧς σδησε]ε. [ζ νὰβ ον: ἀθηίγ ἱπίγο- 
ἀυοοᾷ ἔγοηι (ἢ πιδγαίη ; ἴορ (το 18 'δ δἰ ]ρβὶβ οἵ 
διὰ ἃ8 ΜΕ] 85 οὔ ὁδοῦ. Βχϑιηρίοβ οὐ (μΐβ βϑγηίαχ ἃγε 
αίνοη Ὁγ δ᾽ εἰβίεϊῃ ἔγοθΒ; Ηδϑιοά δηή Ηοιθοι, 1]. β. 
801. ἔρχονται πεδίοιο, ΨΏΘΓΘ [Π6 δομο αὶ Ἔχρ  δἰῃβ 
:διὰ τοῦ ποδί. ἜἘΠῸ τεράϊῃρ' οἵ [86 (οἄ. (δηξ. ἐκεῖν). 
18. ἃ ρ[089. 
..4,δ. Τῆς Κηον]οάρε οὗΓἹ (86 πδῆια αηὰ οἰγουα)- 
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σἰλησοῦ οὗ Ζάεοβοιμ [.. Βρυκ, δηὰ Οὗ Πποῦϑ ἑρΐθε ὰ τἢ6 
ἀϊνίης Κηονεᾶρσε οἵ (γιδί. Απαὰ 86 ΒυΓγιηϊοδ, ΒῸ 
βηοἷν γθηιαγκὰ : “Ηρ ον, πα φοή, βανν πα νν ἢ το 
ΘΥ68 οἵ μα πυαδῃ παίμγο, θὰ Π16 84 ᾿αΐογα δθθὰ ἢΐ πὶ 
αἰ ἐΠο56. οὔ 815 αἀἰϊνιη8." ΟἾΠΘΓΒ ΒΌΡΡΟΒΕ ἐπαὲ .6. 
φΦιᾺ 84ᾺἈ. Ὀδοα Ἰαἰογηηθα ὈΥ {μ6 οἴδοσ ἐδχ- ρδίἤογοζε 
(4 Ζαςοίνοῃ Ὀο ονο 1 ἢ15 Πν 6 τ βϑίοη, δηά 
{πὶ “26508, οἡ δϑίης ἰθἰογηθα τ᾿ ο δ νῃδὲ ἢθ 
νγ 88, ΓΟΒΟΪνοα [0 30) ΟΌΓ ΨΠ}) δῃά ᾿πβίρος δὸ πὸ}]- 
(ἀϊαροβοά ἃ ρϑϑοῃ, Ἀπ δβὰ δΐτα τὸ (ἢ6 Ὠσμιδεσ οὗ 
[ἰ8 ἀἰβαιρίθαβ. οδθηπμ, ΟΌΒΘΓΥΘΆ, (ἢδί 18 ΠΟΠΟῺΓ 
Ζϑοςῃθυβ σουϊά βεεγοοῖν ἤανο οχρθοίρα: ἔς Ζ96508 
ΟὮ ΠΟ Οσςαϑίοῃ δρροϊηίθα ἴο 8ο] ΓῺ ΜΙ ΔΩ ΟἿδ 
υβἰανιεαα, οχδορ! ψΠῚ ἢϊπὶ ψ8οὸ (του τούσδε 
ἀϊὰ ηρί νϑηίιγθ τὸ "ΠΕ ̓)1Π}. ᾿ 

ἤ. παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι... ατα- 
τ ΩΝ ἐπὶ πὴ βεφ θων, "γ ϑοάδανιἄρο γον γεκλεα 
ἠϊπιδεἶξ, οὐ (ἂ8. ''ἰ δχρίδίηϑ ἰῇ ἃ ποίθ) δαϊέει αἱ. 
Ὑγμδίδνοι τᾶν Ρ6 {Ἰὼ οᾷθ8 18 80πὶ6 ΟἿ ΠΟΥ ρΑΘΒΑΡΈΕ, 
Μ δοῖα (85 ἴῃ ἴκς 9, 12.) 5 ΡΥ βρηϊῆρ σνι αἶϑεν-: 
ἐπιθέ, ἃ5. 1 15 τΤρῃάδογοα ὃγ τπη6 γυϊραίρ". Αμπά 80 
(5:6 (Ἰα5581:ς 4] ψγιῖθγα. ὅθ ὅ.ἢ!, [ὲχ. δηὰ (6 ποΐβ 
οη ἴμμκαᾳ 2,7. ᾿ 

ἢ. ἁμαρτωλῷ, 1. 6. οὴἡθ ῆο ὮΥῪ 8,8 οσομρδθοη 
γρτ Ὀς μγοϑιηθα ἴοὸ ὃ6 8ιοἢ, ϑηα ΨψῇΟ μΘεΠ8μ8 ἐϊδὲ 
βϑϑθη δη 8}, Δ ἔπημηοτγαὶ ροσβοη 7. Εογ ἰπΟουΡΒ 
βο! (ρταμμδηΐδίοῦβ βθοῖ (0 γοραγὰ [6 ψοσὰ 85 1Π1- 
ΡΙγίηρ {ππ||6 τπογὰ μδη ἃ ρυδ]σδη, γεϑί ἔγοπι ἐπ σοῃ- 
68. ἰ( 5Βῃου ἢ Βρμοδγ {Ππῶὶ ΖΆΓΟΒΘιβ ΔΒ Ὡσί -νἸπουΐ 
δὲ ἔλα 5, Δηά ἰπογοίοσθ Ὠρεαρα, ογὰ] σοίοσιβδήοη. 
Ιη π18 νίονν ἘΜ ΒΥΠΏΗ18 Οὔβοῦνοβ, Πᾶς ΟἿΣ αν ον 
ἀαβρ|565 ὕ{π6 σϑίϑμγοθ οὐ ἰῃοβα ψ|ιὸ ἴοοῖς οδσιοθ δὲ 
18 βο)οιγηίηρ ψ τ ἃ ΡυὈΠσλη δη6 βμηοῦ ὃ ““ΕἘῸΓ 
ΩΝ οἱ πηθϑί, ποῖ Π1Π4 ἸΘΌ ΓΓΙ σ᾽ ἃ 8}19}}} ϑοδη- 
ἀκ], ψ ρα {Π6 Γ6. 18 ΔᾺ Ορροσίιπιυ οὗ εοὔἴφῥαπρ στοαί 
βρί τυ} σοοα.᾿» 

ἘΞ 80 Ευτγπῖιβ Θχρ απο ἰξ καταχθῆναι, μεῖναι. 
1 ὙῊ8 ἴοο βδϑῖβ ἴο ᾶνα θθθῃ (ἢ ορίπΐοη οὗ Εν γπῖιβ, τ ῆῸ 
ΠῚ τουγαγκβ: Ὡ ταχείας μεταβόλης ὁ Φιλάργυρος᾽ εὑμετά- 
οἵος᾽ ὁ ἀδικώτατος, δικαιότατος. 
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8. σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε. Κυϊηοεοὶ {π|η|κ6 ἐῃδΐ 
ἤδγα βονϑγδὶ οἰ γουτηδίβηοθϑ ἃΓα οὐ 66 ὈΥ {ἰπ νδῃ- 
6ἰἰϑί, ϑιισἢ 85 οσσυγγοά Ὀοΐναοη Ζδοσἤουβ᾽8 σοι 
ἀνα ἔγουι 6 ἔγεθ δηᾶ γβοεϊνίηρ 9685, δὰ βά- 
ἀγθββίηρ ἢ πὶ ἰη {Π6 ννογὰ8 ᾿Ιδοὺ, ὅςς. ἀδηἀ ἢδ (458 8ι.8]} 
δρεουϊΐαῖθϑ οὐ {86 ἢνροί 1ε8ὶ5 οὗ (18 Ὀφιηρ οὔἱτιοά 
ἱπ Τκο᾽ 5 Αγομεῖνρε. Βυῖ [15 18. ὈῪ ΠΟ πηθρδῃβϑ π6- 
ΟΘΘΒΆΓΥ. ΓΠῸ σοηδίγαοιίίοη 18, σταθεὶς δὲ πρὸς τὸν 
Κύριον εἶπε (πρὸς αὐτὸν), ἰ. 6. αἴτος Ζασοῃουϑ "δὰ Ὀδοπ 
ἰηἰτοάυοςοα ἰηίο {δ Ῥγθβόῃηοα οὗ 26δι15. (Δηὰ πεᾶ 
{ΠΘγΘΌΥ δῇ ὁρροείμημν οὗ δά ἀγοϑβίηρ κίτα,) μα βαϊά, 
ἄχο. Αοἴϑ ὅ, 920. σταβέντες λαλεῖτε: αῃὰ Αοἱϑ 

2 
8. δίδωμι. Οτοίίυβ, ΤΥ εἰδίεϊη, δῃἀ οἴδοσβ, μθῦα (8 Κ8 

[Π6 ργϑϑθηΐ ἴογ {Π6 ἐπί : δηά γ οἰβίθι ἢ ρϑγαρἢγαβθϑ : 
““Μονεά ΒΥ [6 σοι!56}8 δηά ργϑοθρίβ οἵ ἢ γιδί, 1 
Μ1}} σῖνο." Κιυϊηοοὶ τοηάγκβ, (αὶ (ἢ Ῥγθϑαπὶ ἴθηβ6 
18 νυς ἴογ [ῃ6 Γαΐυγο, ἴῃ ογάογ ἴο ἀδποίβ ἃ δε δηὰ 
οογίδϊη ᾿πιθηίοη. [{ ΓΑΙΠΟΥ Β:ση1ῆἔθβ: “1 ἀο (Πεγο- 
Ὀγ) σίνο," ο. Εογ (οῦβογνο ΤΠοορι νας) μα ἀο685 
Ὠοΐῖ 56Υ, “1 οὐἐέ ρῖυε το-τηοττον," ὃὰϊ “4 ρῖνε ἴο- 
ἀδγ ;" δηὰ {δογοίογα (ἢ γιϑῦ βᾶγβ ἴο ἢΐη), “718 ἀδῪ 
18 88 νδί!Οη σοπ!6 ἴο [Π 66." δὸ «50 Ευξῃγηχίι8. “ 

8. καὶ εἴ τίνος τὶ ἐσυκοῳάντησα, απὰ νῇἢδίδοοανος ὦ 
ΠΊΔῪ να πη αν ΠΥ νγοηροα ΔΠΥ οὁη6 οὗ ὅς, Οἱ 
1Πῃ6 πογώ συκοφαντεῖν 868 ἔπ ποΐθ οἡ [λμιΚα 8, 14. 

 ΤὨΙ8 βἰρηϊβοαίίοη οὗ εἴ τι 15 ὈΥ ὯΟ Πη68η8 ὑπίγϑημαηϊ. 
566 δ0ἢ!. [6χ. Ἐκ 

8. ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. ὅ66 Τ)οάέτ. 80. ΕἸ5]6γ. 
9. εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς. ϑοιηθ ΕλδΟγΓργοοΥ8 

(88 αἶβο ἀο {6 δυίθογα οὗ οἵιγ Ερ] 8} νεγβίοη) ἔακα 
[6 86η86 ἴο 06, “6518 Βαῖά 10 ἢ π|. ΟἸΠ ΟΣ, 86 
Οτοίζυ5, 1,. Βευρ, Βε6Ζα, (485, δῃὰά αἰπιοβί αὶ (ἢ 
τοοθηΐ (οἰ δίοῖα, 45 Μαγκὶδηά, (δρῦο!!, ἔο- 
Β6η). Κυϊηοοὶ, δηἀ δοῃ]δυβῃδε, -οχρίαϊῃ σοποορμῖνσ 
ἢϊπι. Τῆι τπϊηρ (βᾶγ8 (διηρὈ6}}}) βῆθνν οἰθασὶν ἐμαὶ 
ΟἿ [μογὰ βΒροῖα, ποῖ ἴο Ζασοΐοιδ, Ὀὰϊ ἴο 1ῃ6 ρεορίθ 
σοποόγπιηρ Ζαςοσἤρυ8, Ψ ῆΟ 18 τηρηξοηθδά 1η ἴπ6 {τὰ 
Ῥοίβοη, κάθοτι καὶ αὐτὸς, ἱπασπιμοἠὴ ας δ αἰδσο. Οἵ 
(185 86η86 οὗ πρὸς {ῃ6τγ6 δΓ6 Ἂχδιρῖοδβ 'ῃ (ἢ. 920, 19. 
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8η6 ἬδυΥ. 1,7. Μδην οἴμοι ΘΧδιΉ 168 ΤΥ αἶβο ὃ 8 
866η ἰῃὴ ϑεῆ. [χ. 0], οὔ 1Π6 σοπέγαγυ, [8 Κ65 [Π6 
ψΟΓαάς9 1ῃ (Π6 σοΟΙΏΠΠΙΟῚ 56η56, (ἃ5 ἦο Ηδιηπιοπά δηᾶ 
ὙΗ Όγ,) οα ἀσοουπί οὐ {Π6 ργεσθάϊησ ψονβ, σταθεὶς 
δὲ Ζακχαῖος πρὸς τὸν Κύριον, ΜὨϊοσἢ 6 {ΠΠηΚ85, ΨΠ θη 
σομῃραγοά νἱτἢ {Π6 ργαβϑθηΐ οἤθ8, πα] σαί ἃ αἰ] ορΘ. 
Ης τπογϑονοῦ οὔβογνοβ, [δι 10 185 ηοῦ ρῥγοθῦ 16 {π8ῖ 
ΟἾγιϑὲ νου ργοπουπος βιιοἢ ψογαβ ἴο Δ οπθ "υϊ 
ἴο Ζαςοϊθαβ ᾿ἰπιβ ]  Ὑοῖ 6 δοκπον]εάροβ τῃαῖ 
ΟΠ γΙ8 05 ΔΠΒΨΟΙ 15 80 ΜΟΙ 6α 85, (που ρῇ αἰγοσιρα ἰὸ 
Ζασεἢουβ, "0 τσὶ θ6 πηϑδηΐ α͵50 ἔῸΓ [ἢ 6 Ὀγ-ϑἴδη 6 Γ8. 
ΤΠ6 ἀτρσυιποηΐβ οὗ 0], πονανοσ, ἀρρθᾶγ ἴο πθ΄ 
ΒΟΠΊΘΨ δὶ ΘΚ, δηαὰ προη τΠ6 ψ]ο]6 1 ριοίογ {Π6 

ὙΠῸ)" ορ' πίοη. οδατγιαρθ ρᾶγαρ ἢ ΓΆ565 11 88 16 ἡ]- 
τϑοίοά το θοίἢ Ζδοοπουβ δησ ἴἤο86 δρουΐ ᾿ἷπ|. Ἐν 
οἶκος 18 τηοϑηΐ {πΠ6 ψῃοΐα Δ ΠΉγ, 8 Πα Θβρθοῖ}} ν 1ῃ6 
ἸηΔβίοῦ οὗ 1, ΌΥῪ ψ Πο56 ΘΧαΠΊρ]α δηά ρῥγδοορίβ ἰΐ 
σοῦ ἃ θ6 σοηνογίοα (ο (γί βυδηϊν, δηα Ὀγουρης ἰο 
ΒαΪναϊίοη. ὙΤΠα ψογὰ αὐτὸς νγᾶβ ρὑγοῦΪΥ βαϊα δεικ- 
τικῶς. Πα 8Β6ηὴ86 ΙΏΔΥ 6 ἰἢι18 ΘΧΡΓΘββθα : ὁ Ηδ 
ψο, τὨγουρῖι [18 ον ἢ 8[η5, γὰ5. ἀηογἢν ΟΥ̓ θοϊῆρ 
σ] 64 ἃ ἠεβδοθηάδηϊ οὗ Αργδῆϑιη), μ88 ἤον, ὉῪ ρθῃη]- 
ἴθηςα δηα δι 1 πιὸ, θδθθη γοϑϑίογθα ἴο ἢ15 Ὀιγίἢ- 
ἄρ ἢ Οοα, δπὰ τᾶν οησοίου ἢ 6 Τοοκοηρά 8 
γα Ιβγδο 6. 8566 ἴζοιῃ. Φ, 98. 

10. ἦλθε γὰρ ὃ διὸς τοῦ ἀνθρώπου ---- ἀπολωλός. ὅ5.66 
{86 ποῖα οὐ Μαίἢ. 18,11. ΒΒ. τἢδ86 ψογάβ8 (ῃγίβέ 
Ηϊη5 δέ 815 ἀρ Υ οὗἁἩ Μαϑϑίδῆ, δηα {Ππ4|0 τη (15 8656 
{6 Ψ γα πηογϑιοοα ὈΥ {ἰπ Ὀγ-ϑἴδηογβ, 566 18 δνὶ- 
ὅρης ἥτοιῃη ᾿{Πποὶγς τ!ογγοραῖίηρσ πη, νοι 6. {116 
Κιησάσιῃῃ οἵ Ηδάνοῃ, οὐ {{|Ὲ Γεῖρη οὗἩ ἰη6 Μρββίδῃ, 
ψουὰ σοπιηθησθ οἢ [18 τοδομϊηρ Φογιβαίθιῃ Ἀ, 
ϊ. 6. ψ ΒοΙθο 6 ψουϊά αϑϑυπιδ 8 ῬΓΟΡον ΟΠ δγδςίογ, 

“ον (88 Ἐπ γι ΟὔπΘΡυ 68) δοηα οὗὨ ἴῃς Ψενγβ Πανίηρ γ8- 
4υρηιν Πεδγά πἰπὶ βὰν [πδὶ (Π6 Κιηράοιῃ οὗ Ηξανθπ νγὰ8 αἱ “μέρ, 
διδροοιεὰ {πᾶΐ ἢ ννγᾶ8 πον ροϊῃρ ὉΡ ἴο «ΘΓ 56 16 πὶ ἴογ [ἢ 6. ρΌΓΡΟΒΘ 
οἴ τεϊρηΐηρ {ποτε Βωῖ οὐὖτ οτὰ, Κπονίηνς νἢδί ΠΥ 816 {πη Κ- 
ἴῃ οὗ, οούγεοῖβ {ΠΕ6 ΙΓ ΘΓΡΟΠΘΟῸΒ ΟΡΙ πίοι ὈΥ 16 ῬΘΓΔΌ]6, ἴῃ νῃΐοἢ. 
8 δῆονβ ἔπαὶ 8 Κη άοιῃ 18 μοί οὗ (Π19 νου] ά, Ὀὰΐ Πϑανθην δὴ 
δἰθγηδὶ. 

ΥΟΙ,. 11, 21 
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δὰ δρρϑᾶγ νὰ ΤηΔ] ΒΥ δηαὰ γογδὶ βρη ουΓ, δα 
ἴΠ ρα] ο ἀββεγῖογ οὗ (9 1 θ6γεβ οἵἉ [{|6 νὰ ὑϑήνοεα 
“ον πδίΐοηῃ. Τὸ εἰν]8 ΓΟ γίδε σϑρ]θ8 ἴῃ ἔο!]- 
ον Ράγαῦϊο, ψἤθγα ἢ6 Ὠἰηΐ8 [ἢδι ἴν6 3141} ᾿ἴγδέ 
ἀεοραεί τοῦ) (ἢ 6 Θαγί), δηὰ παν, δίἵεσ ἄδην ἀρ68, 
Τοΐυγη ἔγσομι Ηθανθῆ. 

12. εὐγενὴς, ἀφηῃοίοβ οὔθ οὗ οὉ]6 Ὀὲγίῃ, ᾿Κ ἐπ 6 
οἴηδη ραίγ οἰδῇβ ΟΥ τηδρηδίαβ: δηὰ 80 1Πὴ6 ΗΠ τ. 
Ὑ, ἴῃ 2ώοὉ 1, 8. ψῃϊοἢ 154 τοηδογοά Ὀγ (Π6 ϑερί, 

εὐγενὴς. ΤῊΪ8 ορίηίοη ἰ5 βυρροτίοά Ὀγ Μεἰδβίοίη, 
Ἐοβοημ. δηὐ Κιιηοοῖὶ, {πΠ6 βυδδίαπορ οὗ νίοβο ποΐθβ 
8 ἀογινοα το [1,6 (Ιοῦο, ῇοπι 866 80. Εἰδίογ. Βυὲ 
1 ταυβὲ οὔβογνθ, τμαὶ (ἢ6 γοέωγη ἤδγα Δ] ἀθα ἐο Ὁ 
ΟὨγίβι γοίργβ ποῖ 80 τηυςἢ το ἢ 18 ἢγϑί δάνρῃϊ, ἴο ἰαἶτὸ 
νρηρδδῆσα οὔ ἴΠ6 ον βῃ Ὠδίίοη, 8ἃ8 ἢϊ8 ϑηπαέ θῃες, 
ὨδίηοΪΥ, ο }άᾶ6 [Π6 τοῦ], δηὰ ἀϊδεγίθυςο φίοσῃδὶ 
τονδτὰβ οὐ ρα ηιβῃπιθηΐίβΌ [ἢ {Π6 Δρρ!]ϊςαίίοη εὐγενὲς 
᾿ι48 γείβγθηοβ ἴο (ἢς ἀἰνίης ἀϊσηϊν οὗ (ἢ γιβὲ 85 δον 

σου. : 
14. λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν. 1 Θηζ οἷν ἀστοο ΨᾺ 

ΟἈΡθ6Ι1, ιοβθ ορί πο 18 δβάορίαα Ὀγ δοιμἰθαβηθγ,) 
(ας (ἢ}8 βῃου!α 6 γϑθηῃάθγθα, φγοσμνδ 70 ἠϊηιδοί 
τοψαίέν. ἔοτ (88 ἢδ6 τίρηγ οὔβοῦνεβ) 10 18 μίαλῃ 
ἔτοτη νϑὺ. 14. {πδ0 11 88 ἢοΐ, 48 {πΠ6 σοϊηηοῃ νογϑίοῃ 
1 0]168, ἃ ἀΙἤδγοπὶ Κιηρσάοπι ἔγοαι {πὶ ψμογοίη δ 6 
᾿ἵνεα. [( 8 δνιάθηΐ ἴοο (ϑαγῷ 86) {πὶ (ῃ6γθ ἰδ, ἴΏ 
118 οἰγσυμπγέξδηςα, δὴ δἰ ϑίοη ἴὸ ψηδὶ νγὰ8 ψ }] 
Κηονη ἴο 8 Βράσγογβ, [6 ΨΑΥ ἴῃ πὶς ἢ Αὐοθοΐδιι8, 
8δη4 ρονοῃ Ηοτγοὰ Πἰπβοί(, δὰ οδίδιῃρα {ἤθὶγ γαὴκ 
Δ διπογγ ἴῃ ΨΦπῶθ4 Ὀγ ἔάνουν οὗ (πα Ἐλοπηδῆβ. 
ὝΝΏθη [115 γεέθγθηςσα ἴο ἴῃ6 [ἰβϑίογυ οὐ 16 {ἰπη68 ἱς 
Κερί 1 νίονν, δηά βασιλεία 18 υῃαἀδγβίοοά ἰο ἀδηοίθ. 
γοναΐ ροιυον» διὰ αἱρσηϊν, (ἤθγΘ 18 πρΐί {6 δῃδάουνν οὗ 
ἃ ΟΠ Υ 1ἢ {ἢ6 βίογυ. ((δαρθεὶ}.) ΤὭυβ 4]90, 
οὔϑοεγνθα Μγ, Ηοεμβο, (ἰμιτοά. 4, 623.) “1ἴϑ96 πο 
ΌὈΥ Προ ΑΥΎ Βυσσθβϑίοη, ΟΥ ὈΚ ἱπέογθϑδί, παά ὑγϑ-᾿ 
ἐδηϑίοηϑ ἴο {6 εν 5) [Ὦγοηθ, ἰγανοϊ θὰ ἰο οι ἴῃ 
ΟΥΟΓ ἰο ᾶνα 1 σοπῆτγπιρά ἰο ἰῇρῃ. Ηεογοὰ (ἢ 6 
ατραΐ ἔγχει. ψθηΐ (πδι Ἰοης Ἰουζηογ ἰο. οὔέδιη -ἐδ6' 
κιησάοῃ οὔ ιᾶάδ8 ἴγοιιμ ΑὨΐοηΥ, ἴῃ ψῃϊοἢ ἢ ϑυςσ-. 
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οεραρὲ : δηὰ μανίηρ γεοοιυδά ἐΐο Κπισάονι, 6 δἴδοσν 
ψψατ 9 ἐγανο] !] θα ἔσο διάδρα ἰο ΕΠ οά68, ἰῇ ογάρὺ ἐὸ 
Θθέδίη ἃ οοηξ͵σιηαιίοη οὗ 11 ἴτοπι (988γ, ἰὼ νι ϊοὴ ἢ 
88 Θ]ΠΌΔΙΪΥ δυςοδβϑία!. Ατγοδοίδιβ, [Π6 Βοὴ 8Πα 586- 
σοϑβωγ οὗ Ηογοα, αἱά {π6 βδπ|δ : δηὰ ἴο πῃ οὖν [τὰ 
τηοδί ρῥγορδν αἰ παθὰ. νογυ δ ϑέογιοαὶ οἰγοι τ)» 
βίης 18 ὈΘΔΌΓΙ ΜΉ ΪΥ ᾿ταγονθ ὈΥ Οὐν ϑανίουγ ἰὉ 
4Π15 15 ΓΟ ΝΘ ΡΑΓΔΌΪΕ,᾿" : 

18. ΤΏ6 ὨθΠΏΌΟΓ ἔθη 18 (48 ΕἸ ΠΥ 89 οὔϑεῦῃ 64) 
ΟἿΪΥ τλήθου ἐμφαντικὺς, δηα {πογοίόεο πιυϑὲ Ὡοῦ 6 
αἰϊοηὐδοά ἰο ἰῃ ἂρρ!ςαίίοη. [1{ τρογοὶν ἀρποίοα (ἢ 
στοαὶ δριιηπήδηςε οὗ ρὶέϊβ δὰ σγδοθθ νουοϊθιβαίδα [0 
ϑοη6 ΟὨ ΓΙ 8{14}8. 

18. πραγματεύσασθε ἔξ. ἔ. ἰ. 6. 4 διιδῖνιδ55 τοἱέλ ἐξ, 
ἐγαάε το ἐξ. ΤὮἢ8 ψογὰ τοίρεϑ ἴο (ἢ6 Ἰηνοβίῃρης 
Οὗ ἸΏΟΠΘΥ [ἢ ἰγδοΚ δηά τποσοῃδηάϊζα, Αἰηοης [88 
ΟἸδδβεῖοὶ ττίϊοιθ, ἰς 19 σῃιοῦν υδοεὰ οἵ δωδίηθϑ8 ἴῃ 
“επογαί. ραγματευτὴς ἰ6 οἰΐρη ἰουπά ἰη (ἢ 8688 
οὗ ἃ πιρυοδηξ, οὔ ἰγϑάθσ. ὅθ {πὸ Θ ΧΡ 68. ῥγο- 
ἀπισεα Ὀγ ΥΥ οἰβίοίῃ ἔγοιῃι {6 Οἰδϑβϑϑίοδλὶ 838)η8 Βδρθὶηὶ- 
οδἱ υείϊογβ. [π (6 ρδγδὶ εἰ ραββᾶβο οὗ Μαδιίίῃϑν νὰ 
αν ἐργάϑεσθε ἐν αὑτοῖς. ΤἼ6 δρρὶιοδίοῃ ἰ8 οὈὐνϊουδ. 
566 {6 ποίδ οὔ νοὺ. 16. 

. 14. οἱ δὲ κολῖται---ἐφ᾽ ἡμᾶς. Τῆ6 (Οοιημηοηίζαίοξα 
τΐηκ ἐπδὲ ΟΠ τβι ἤθγα δάνοσίβ ἐο (6 οαβα οἵ Ατοὴθ. 
ἴδυ8. ὙΒο 88 δρροϊηίθὰ Ὁὑγ Ηογοά Πϑὲγ οὗ ἢ]8 Κίηρ- 
ἄομη, γεῖ σοι]ά ποΐ ΘηΐοΓ αὶ (6 Βόογαὶ ἤιποοτβ 
Ὁ ΠῈ}} 5 ἀϊσηϊὙ τγὰ8 οομήγαμθα ὈγῪ Δυρυβίυ8. Αὐ 
ἩΗδοτοά ἀθαίῃ, 6 ψϑηῆὶ ἴο σου ἰο ορέϑιπ [Π6 Ὠθοθ5- 
ΒᾶΤΥ οοηϊιηηδίοη, Τδα Ψ6νγ5, ἤονανοι, βθηΐ θ[ν’ 
ΙΕ ὐμς Εὐὰ {πε φγ, ἰῃ ογάος ἰο δηίγοαὶ οὗ Αϑριιβίυ8β 
(δὲ Ατγομοίδυβ τϊρῆς ποῦ θ6 866 ονϑὺ ἤθη; ψῃϊοῖς 
τραυδδὲ δον ἕλε (ο οὐίϑίη. 6 οἰγουμπηθίδηςσθ, 
πονονοσ, βθο8 δά ογναίζώη. (υϊη.) 1Π6 ἀρρὶ!ςδ- 
(ἰοῦ 15 ουνίουϑ, Ουν [ρτγὰἀ ἐν] ἀΘΉΕν δάνογίβ ἔο (6 
οὈϑέϊπδου οὗ ἐμ ζ6 8, πη γοίυβιηρ (0 δάπῖ ἰ πὶ 85 
[86 Μροδββιδῆ. 

16. προσειργάσατα. ᾿Εργάξεσθαι, ἴΚε πραγματεύ- 
εσθαι, 15 5εἀ οὗ πιακὶπῷ τὰΟΏΘΥ ὈΥ ἰταάς, τηογο 8Ώ- 

διῶ 
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ἀϊΖα, ἀστίοιΐίαγα, ὅτο. ἔργον, ΟΥ πράγμα, Ὀεϊηρ {Ππ8 
8814 κατ᾽ ἐξοχὴν, ἃ8 ΜΘ 5ΟΠΊΘΕΪΠΊ65 1.86 διιϑῖη655. Μο- 
ὨΘῪ 50 παρα  δαν 88 841 10 6 ἐργαδομένη ΟΥ ἔνεργος, 
φῬγοάμεέϊυο. (δὴ ἴπ6 σοηίγαγυ, νμδῖ 85 Κορί δί ἢοπΊΘ 
υποιηρογοά ψγὰ8 βδϊὰ ἰο Ὀ6 ἄργος. ὅε6ε Βοζὰ δῃὰ 
ΟἸοατίυβ ἀ6 διγ]. Ν. Ταεβί. 127 ἃ 4122. ΔῃηἋ αἷβο δβ86] 
͵Αἀν. 8ὅ.1,826. Τπυ8 (Π6 δερί. ἴῃ Ριον. 81, 18. 
Γοπάογ ἽΠΌΟ Ὀγ ἐργάξεσθαι, ἴ[ῃ6 οἴποῦ ατθοκ νϑγβί 8 
ΌΥ ἐμπορία. 
...17. ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων. δὸ ἴσθι δώσων ἴῃ ΖΕ ΞοἢγΥ]. 
Αραῃ. 1600. ν πότ γ. ΒΙομηῆοὶ ἃ οἴ65 δορὶ. ΕἸδςε. 
208." ἴσθι---τίσουσα. ΑἸ. 1066. ΑἹ. 1174. ἴσθι πη- 
ἐν πῆς δηἀ τοΐδγγθα ἴο ἴῃ (Π6 ργθϑϑηΐ ραβϑᾶρα οὗ 
ἔλικα. 

17. ἐπάνω ὃ. π. οὐδν", '. 6. ἴῃ ἀἰσηϊίν δπὰ δι ογὶίγ. 
ΟομρατῈ 2οἷΝ. 8,31. δὸ ἴπ6 Ηφθγ. ὃν ἴη αδη. 41, 
88. ἅς. 448 δχδιηρίθβ οὗ {[η18 8656, ν"ἢ1οἢ 18 ΓΑΓΕΪγ 
ουηὰ ἴῃ «6 (Ἰ4851.4] ψ7τιῖογβ, ϑοἢ! θυβηο οἰΐος 
908. Αῃΐ. 4, 18, 14. δῃὰ Αγγίδη. 1)1585. Ερῃ. 1, 19, 
84. ὝΠοΓα 18 ἤθγα δὴ δἰ υδίοη ἴο {Ππ6 οιιϑίοπῃ ἴοτγ- 
ΤΩΘΙΪΥ (48 [ἰ 8668) ρτανδὶθηΐ ἴῃ [86 Εδίῖ, οἵ δββὶρῃ- 
1ηρ [ῃ6 ρονοΓγηϊηθδηΐ, ΟΥ̓ ΓΕνΘηι68, οἵ ἃ σογίδιη ηιπη- 
Ὀοιν οὗ οἰ{ἰ68 ΟΥΓ ΤΟΎ 8, ἃ8 ἃ Γρνυια ἰο 8 [ΘΓ ΓΟΓΙΟΙ5 
οϊοοι. ϑὅο Αἰδοη. ρῥ. 29. Ρ. ὁ δὲ Κῦρος ὁ μέγας, Πυ- 
θάρχωτῳ Κυξικηνῷ φίλῳ ὄντι ἐχαρίσατο ἑπτὰ πόλεις, ]η- 
δασον, ὥλυμπιον, Κυμαν, Τίιον, Σκηπτρα, Ἄρτυψιν, Τυρ- 
τυρην. ΤΠ 4|80 ΑΥΆΧΘΓΧΘΟΒ δβοίρηθα ἰο Το βίο- 
ΟἾ6 8 ἔϊυο οἰ 68, ΟΓ, 88 8016 88 Υ, ἥυδ. Οη {Π6 νογά 
ποῖειν, Ὑ Ὦ1ΟΪ ΘΧΘΔΟΙΪΥ σΟΥΓΓΟΒΡΟΠ 8 0 ΟἿΓ ἴσγπὶ ἡπαζα 
ΙΏΟΠΘΥ, 866 {ἢ6 ποία οἡ Μεί(ῃ. 25, 16. 

. 40. σουδαρίῳ. Α νψοιὰ οὗ [,ἴ1π οτἱρίη, ἀδποίίηρ, 
ῬΓοροῦίν, ἃ ΠΠηθη οἷοϊῃ 864 Ὀγ (6 ΒΕοιηδη8 ίοσγ [ἢ 6 
88Π16 ΡΈΌΓΡΟΒΘΒ ἃ8 {Πο086 ἴο Μ᾽ ἢ] Οἢ ον ἠαηπάκογολίο 15 
εὐ ρογοά; μαΐ ψν ἢ] ἢ ν88 ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ υϑοα ἃ5 8 ΠΔΡ- 
Κίη, ΟΥ ΨΓΔΡΡΘΓΙ ; ἀηά ᾿ηἀεοά ἴῃ (6 ατροκ δπὰ δυ- 
Τῖδο ἰΔῃρσαδροβ (1ηἴο ψ Ι οἢ [ἢ6 ψογα ψ)ἃ5 ἱπίγοάμπςθα) 
1 Πδά οὐϊοῆψ τῃδὲ βθηβθ. ΕἸΧΑΠΊρ]68 ἃγθ ὑγοάδυσοα 
ὃ. Βομοείίροη δηὰ  δἰβίθίη (θοε ἤοηι {π6 (Ἰαβ881- 
οδὶ δηά Βδοθίπίοαὶ ψυγῖίθγθ). ὍΤἤῆυβ Αρι 6]. Αροὶ. 
“υφήδπη σα ἠδ γ}10[0 ᾿ηνο[υἴ8.᾽ Οο885. ατῶς. Ὧε- 
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Πἂλρ. σουδαρίον, κεφαλοδέσμιον, Μ᾽ ἤΘΓΘ κεφαλοδέσμιον 
ΘΏΒΥΘΙΒ (0 ΟἿΓ οἷά ψοτά ζεγολίεῦ (ςονοτηρ ἔογ τῃ6 
Πρ). ὅδο 4͵80, ἸΏ 8ῃ δηοῃυτηοιιβ ΨΓΙΙΘΓ οἰοἦ ὈΥ͂ 
ΥΥ εἰδίδίη, τὰ σουδάρια ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἐπιβάλλεται. 
Απαᾶ 80 Νοῃϊ8 14, 1δ. 84γ5, [ῃδι [Π6 γτῆσα, ΜὨϊοἰ! ννἃ8 
ἃ ἔδηγαΐο ζογολῖοζ, 88 ἴῃ [18 {{π|6 σ4||6α δμαογδιμι ; 
δηᾳἃ {18 1 15 οἴἴζθη 864 ὈΥ 6 Δ ὈΌΪη85. Νοῖ υη- 
Γγοχιυοηῦν, ποννανόσγ, 1Ὁ 18 (88 [6 Γ6) θιῃρ]ουβα ἴο ἀε- 
ῃοία ἃ ἐΐπϑη οἰοέἑ ἐο τὐὐὰαρ πιοπεν ἴπ. Ὦι5 ΟΠοίυθοίἢ. 
ρΡεομηῖας ἴῃ διάογῖο Ἰοσανιῖ. Δ 8)|Κγὰ Βὶ.. 6. [0]. 1δ0, 
1. ἀοπαγὶοσ τη διμάογῖο τοροϑυϊ.. Οὐ ψογὰ παρζίη 15 
ἃ Πογγυρίίοη οὗἩὨ πιαρκὶπ, ἴτοπη σπιαρρα, ἃ ΜΊΡΘΓ, Οὗ 
ονν6] (Κα τ1η6 ατροκ ἐκμαγεῖον), δα {πΠογϑίογο ρτο- 
Ῥοεν ἀδηοίδβ α ἐϊέέέθ ιυΐρογ. 

41, αὐστερὸς. Πα ψοτα ρῥΓΙΠΛΑΓΙΪΥ 5] ση 165 ἄγν, (566 
Εἴγῃ. Μαρ.) μαγα, μβαγϑῆ; ἀιιἃ βοιηθίπ)65 δοτόν", ογαῦ- 
δοά. ἘΣχδπ ρ 65 οἵ [15 τῃθίδρ γι 8] 56 Π868 ΠΊΔῪ θ6 
860η ἴῃ Ῥ᾽ιήοἰβϑίϑθιῃ δπηά Κυρκο; ίο ψῇῃιοῆ 1 δα Ὦ. 
ΟἸγνβ. Οταῖ. 16, ρ. 207. ἄνδρα αὔστηρον. Ἡοτ. Ἐρ.], 
7,91. 1) Ὠϊμλ15 αἰϊοηζυβάμα νἀ 6 Γ158 6556 ΠῊ1Π}]: ὃς 
Ι, δ, 18. ρᾶτγοιβ πιιηϊ θαυ δουθγμδ: ὃς ὅθγῃ. 2, 6, 
82. “5}67 οἵ αἰἰθηΐι5 4115651{}8. 

41, αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας. Α ρτονογθίαὶ! δχργοββίοῃ, 
ἀφδηοίϊησ ἃ σγίρὶην αἰβροβιίίοη. Κυρίκα οὔβοινϑϑ, 
ἐπὲ 1π6 Ψογά ἰ8 ΡΓΟΡΘΙΥ 8814 οὗ {π6 τἀ Κίηρ᾽ υρ, οἂγ- 
τυῖηρ οἵ, ἀηα Κοαρίηρ ν᾽ δι ἢ848 Ὀδθη ἰουηά ἰαϊά δηγ- 
Ψ ΏΘΓΘ. [Ι}ἢ 118 νίονν δειδβίθιῃ ἢ88 Δρροβί(ο! Υ οἰϊθά 
ΖΕ] ἸΔη. Ν. Ἡ. 4, 1. οὐδεν, ὧν μὴ κατέθετο, ἀναιρεῖται, ἃς 
8, 46. Σταγειριτών νόμος οὗτος καὶ πάντῃ Ελληνικὸς" ὁ 
μὴ κατέθου, φησὶ, μὴ λάμβανε. 08. ς. Αρίοη. 2, 80. 
κἄν ὑῷφεληται τίς τὸ ἀλλότριον, κἄν, ὃ μὴ κατέθηκεν, ἀνέ- 
ληται. ύυρκα αἶβο αυοία8 ἃ ἰανν οὗ δοίοῃ πιθηςοηϑά 
ἴῃ Ὠῖορ. [μδογί. 1, 2, 9. ἁ μὴ ἐθου μὴ ἀνέλῃ, εἰ δὲ μὴ,. 
θάνατος ἡ ϑημία" ἀηα 205. 6. Αρ. ». 1075... 

Φῷ---24, 8568. Μαίῃ. 2ὅ, 20. δηὰ 8 ποΐβϑ. Τρά- 
πεόα ἀδποίθ8 ἃ γιοπου-ἑαὐἕο, οοιιγιέογ', οἵ ἀδεΐ; ἀῃά, ἰη- 
ἀφρ6ά, {παῖ [8 41} (πὶ ουγ ψογὰ δαηκ οτρίη!ν ἀδηοίεα, 
10 Ὀείηρ ἀαγινοὰ ἔτοια ἄβαξ, α ἀεδῖ, ΟΥ̓ σοιιηξεν; ΟΣ 
Ὧ88 τράπεξα ΔΏΥ Τοίεγοηςα ἴο δεποῖ, ἃ 868ΐ, 88 Ῥασκ- 
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Ὀυτϑί Βυρροβοβ. ϑδοπιγείίπιεβ (45. πεγ) 1 ἀοποίθβ (6 
πιμηιριμίαγιι5. δθ6 Μαίιῇῃ. 91, 12, . : 

428, δοῦναι στα 53]|6η|868 ἀεἰϊυδν, ραν ἐπ, οὗ νἢςξ 
86η86 (ἢ6 (οιηπιαπίδίογϑ ΟΥ̓͂ΘΓ πο Ἔχϑιηρῖεβ. ὙἤοΓγα 
15 οὔο, ἢονονοσ, ίο 6 ἔοπηά ἴη Ρὶιί. Ρο]. 8. δοῦναι 
τινι τῶν συνήθων, ἤόΓΟ, ψῇποῦΐ οαυ86, ἤδΙ5Κ6 σοη- 
)εεἴυγοβ δοῦναι καὶ χρῆσαι τινι. 

28. ἄν ἔπραξα αὐτός, Πράσσειν ἢὰ58 ἤδΓΟ [ἢ6 5686 
οἵ οχίρεγθ. Αῃά 80 [{ 15 δοιηθα πιο 864 τη τῆ Ο[45- 
8168] ὙΓΙΘΓΒ. 

45. ὅ66 [Π6 ποΐίβ οἡ Μαί(. 25, 28. 86η4. 
26. Κυϊηοοὶ {{1 0 Κ8 (85 ἀ4Ο τᾶν (ὐομητηδηίδίοζϑ, 

Δηα, ἀπηοηρ (6 τοδί, οαάπαάμο,) τΠδὲ {Π18 νϑγβθ σοἢ- 
(41η8 {πὸ νογάβ8 οὗἉ {πὸ Αΐης, τοί οὗὨ Ολγέϑέ, ἃ5 ΠΙΔΏΥ 
ΒΌΡΡΟΒΟΕ. ΤΠ15 (88 γ8 ἢ6) 15 ουἹάθηΐ ἔγοπι νϑσ. 97. 
σοπιραγοὰ ψ ἢ} νον. 14; δηά, {Πογοίογο, δἵ ἰἢ6 Ὀορίῃ- 
ἰηρ οὗ ἰῃ6 νοῦβθ Μὰ πριιδὶ δι θδα ὁ δὲ κύριος εἶπε, αῃά 
θ658:468 [686 ψογβ 430 δότε, ὙΠίοἢ «6888 τῇδ Ὀ6 
ΒΌρΡΡοβθα (ο ἢδνα δχργεβϑθα ὈΥ ἢ] σου πίθηΠοα ΟΓΥ 
βοβίυγο οὗ θοαγ. ὅ6ε Βοβ ΕἸ]. 809. δ με. 

᾿ς 47. ἀγάγετε ὦδε, καὶ κατασφάξατε ἔμπροσθέν μου. 
Α οὐυβίοπ), 10 8665, ηού η0.8118] ἴο [ἢ6 σοηογα]β ὁ 
οἷά ; 1 1Π5ἰγαϊίοη οὗἨ νῃϊοῃ Ὑ εἰβίθιη σϑίδυβ υ8 (0 
1 ϑαιη. 11, 12. δηά οἰΐοβ Ρίιις. ϑ0}}8. Ρ. 476. ν. Δου- 
κρήτιον ἐν ὀφθαλμοῖς ἀποσφάξαι Πρβκη ες θα υπϑὲϊπ. 42, 
4, 4. ἴῃ σοηϑρθοῖι 880 δυτὴ ἐγυ οἰ ἀΔΓ] }118811. Οὐσθᾶγ. 
Β. (. 8, 28. ἴῃ ε͵]8 σοηϑρθοίια --- [ΠΟΥ ΠΠΓῸΓ : ὃς 
109. 4008 116, οὐπὶ ἰῃ σοῃδροοίαπι 6}0}8 νΘ 5968 --Ὁ 
ΠΟΥΓΙΡΙ δο Ἰηἰογῆς! 0.851. 

48. ἑπορεύετο ἔμπροσθεν. ΒεζΖα, Οτοῦι8. Δη4 ϑοΓὴ6 
οἴμαγβ, ἱποϊαάϊηρσ ἴῃς Ε;. Ν. οχρίδιη »γεοοαδθά, 1. 6. ἃ5 
ἃ ἰοδάθγ ἀοϑθβ ἃ τυϊετυάθ. Βυῖ 1 4β8ϑθη: ἰο Κγρκε 
δηἀ οἴει, {Παἴ 11 γαίῃ Γ βίρῃ:ῆθβ δ τυοπὲ ζογιρατά οκ 
δὶς ομγπον. ὅδοῈ Κυρᾷκα. 

0. 8644. ὅ66 (6 ποί68 οἡ Μεί(ἢ. 91, 1. 86η6. 
38. εἶπον οἱ κύριοε αὐτοῦ, ἐδδ᾽ οἰῦπεν 8 ψ' ἐξ 9δαἰά. Οα. 

σου ὰ τῃ6 οοἷξ αν ΠΟΤῈ ΟΝΏΘΙΒ (ἤδη οὔθ δ5:. 
Μαγκ, ᾿ὴ τῃ86 Ῥάγα δὶ μ᾽ασα (οπᾶρ. 11, 6.) ἢ88 τίψες 
τῶν ἐκεῖ ἐστηκότων,. ῬΟΥΠΔΡ5 51. [Κα τποδηΐϊ ἴο ᾿πέοττη 
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15 (ἢ {Π086 ΡΕΓΒΟΏ5 ἢ σέοοα ἐογο, δα ἰἰοτγορδίθα 
16 ἀἰδεὶρίεβ, ψ γα γιοηιδεῦς οὗ (Παὶ ΔΙΆ Ϊ ἴο ϊοἢ 
ῖΠ6 οοἷξ θοἰοησοά. Απά ἰἔ 80, (π6 ἰδχί 18 ἢοί ΟἿΪῪ 
τισῆς, Ὀαΐζ 18 480 ἃ ργοοῦ ἢον πιὰ ςἢ οπα (05ρ6] σοη- 
{(ἸΡ ἴ68 ἴο ἰἢς 18 ταί οη οὐ δηοῖπογ. (Ὠγ. Ονθη.) 
ΒΥ κύριοι γγ6 ΤῊΔΥ ὑπαάογβϑίδηα (πο86 Ψἢο ἢαι ἃ χγίρὴξ 
ΟΥ }οιυε ν᾽ ΟΥ̓ΘΓ ἰΐ, ᾿ποϊυαϊηρ, ἀνοη {Π6 δογυαπές οὗἩ 186 
ΟΥ̓ΏΘΓ. 850 1{Π6 ψογὰ οσουγβ 'η Χοη. 4, 6. (εἰϊοἀ ὈγῪ 
ΘΟ] ΘιΙ5Π6Γ) : κύριος διαλύειν" ὃς 8, 4. κύριοι ἐκπράττειν 
καὶ καταταῦσαι. 80 880 1η Τπυογά. ἀπὰ (6 (Ἰ4581- 
ο] ψυγίίογβ. : 

87. μαθητῶν" 1. 6. (βαγ8 Βοβαηι.) (ἢο56 ψἢο Παά 
θδϑη δχοιϊ θὰ δῪ [8 πηῖΓ8 0168 (0 ἔΌΠΠονΝ τη οπ (8- 
1166. Κυϊποοὶ οὔβογνοϑ, {πΠδΐ μαθηταὶ 15 ἰἀ Κα ἴῃ 8 
ἸΏΟΓΘ ΘΧί(ΘΏΒΙνΘ 86η86, (ο ἀδηοίθ, ποῖ (Π6 ΑΡροβ[[68 οὗ 
1)}18. 1 0168 οὐἱγ, Ὀαΐ 8}} {π6 γοἐοισεγο οἵ (γί βέ. 

88. εἰρήνη ἐν οὐρανῷς Ὧν. Ονοηῃ ἀοιυδῖ5 {Π6 ἰηΐίε- 
στιῖγ οὔ τἢθ νἤῆο]α νοῦβθ. Ηδ γοραγάβ βασιλεὺς ἃ8 8Δη 
᾿πιογροϊβτοη, δηἃ ψουϊὰ δἰΐθσ, οὐ γαίπογ (ἢ ο ἢ ἢ 
ῬΓΕίαγ8) σαποοί (6 οἸ ον ίηνς ψογά8, ἢ ]οἢ) πᾶν (ἢ 6 
οὔβογνθ8) ποίῃιηρ κα [ἤθπὶ 1η [ἢ6 οἴμογ (ὐοβρθϑίβ. 
Βυΐ σῇ ΔηΥ {πίηρ Ό6 τηο6 ΠΟΙ 8] ΟΥ ἰγγανθγοηΐξ 
ἰοννᾶγ 8 (ἢ6 νδηρο!δι ἢ Βτοτῃ ϑυοἢ ἐοπογέῳ Η οἃ- 
γϑη ἀοίδηα (ἢ βιογοεα ἰοχυ Τῇ ψονβ ἅγὸ ἴδ 
Γοηογοά Ὀγ Κοβθημ] δῦ: “4 ΡΓοθρογ ίδ8 Εδρὶθ Μδ68- 
885 ΓΟρηΪηΠ6 6]05 ἴῃ σΟΟ0 ῥγοσυγοίαγ, 4 Π)6ο, ααΐ 
δι τηΠ|15 ἰδ θ0.5 σοἸοὈγοίυγ.᾽" Κυϊηοοὶ νν6}} οὔβογνϑβ, 
{Πα [ἰ 15 ἃ ἰογιηυΐα, δηα 15 ἴο Ὀ6 οχρίδἰποά, “" [6]1ς1- 
(48 1η οσοὐἶο ρᾶγαΐίᾳ δϑί." 

40. οἱ λίθοι κεκράξονται. Αρτονθγθίαὶ δηα ᾿γροῖ- 
Ὀο]Ἰοαὶ Ἔχργοϑϑίοῦ, 884γ5 (σοί (Δρ. Ε]6᾽6γ), ἴο βῆοντν 
τῃ δι 1 τννδ8 ᾿Ἰπηροϑβϑβιδία Ὁ: τῃ δὲ (ἢ Κιπράοιῃ οὗτΠ6 Μθ8- 
δίαῃ ψουἹά Ὀ6 ρἰογιῆοά, 4 τηΐγαοϊα βῃοιυϊὰ σαίῃον θ6 
στουρῇῃϊ ; 48 Μείῇ. 83,9. γυδίιι8 οὔβοσγνοβ, {πδΐ ἰΐ 
15 δα ἃ ὁ} τοπαέ σαπποΐ δθ σοποραίοά, Μειδβίθίη σίνθε 
ὨΠΏΘΓΟΙΙΒ ΘΧΘΙΏΡ 68, οὗ ν Βίο 1 5}}4}} δ δ] οἴη 1ἢ6 πηοϑβὲ 
δρροϑβίίθ, Οπαδρίρα, [0]. 16, 1. Να ἀϊςδ8, 411}18 [65 ]- 
(Γ σοηΐγα τη 9 [ρ1 468 ἀοπιῦβ 6}118 εἴ ἴΓΑΌΘ 5 ἀοιηβ 
Βοπηΐη!}5 1108 τἰοϑίδυπίατ σοηίΓα οαπὶ. ΗΔ ΚΚυκ, Φ, 
11. ““ογ δ βίοηο 88} ογὺ οὖ οὗ 1ἢ6 ν4]}, ἀηά ι᾿6 
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Ὀδδὰ οὔΐ οἵ [ἢ {ἰπ ̓ 8.4} δῆβννοσ [ἰ: τ Πογ .Κ6- 
ΓΟΙῺΘ Γοηᾶγκ8, “ Ηφς ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΥ οἵ νϑγῖοσ οϑί 1π|6}}1- 
δοηξία : οἴδπὶ 81 λοπεῖπος ἰδοθδηΐ, εἴ βιρηογαπι τπη60- 
τα τι ἰὴ ᾿ηρυα ἰηνί θη 8 Ὡοῃ ἰοηυδίαγ, 
τὴ ἰΔρ[468 ἰμβὶ οἱ ππάδιμδηΐα πηαγοτγαπ), οἵ ρᾶγιο- 
τὰ η ἘΠ δ (1ο, τηθδ ροϊογαηΐ τηδρηϊτυ 6 πὶ ρογϑο- 
η816. ΡΙΠ]ο. τ. ἃ. Ρ. 400, 28. Ρ]αῖο, Ρ. 1268. κα. 1.- 
υδη. Ὁ. 6. ρ. 808. ψΦυνοῃαὶ. 84ῖ. 9, 109. Ο (οχγάοῃ, 
(ονγάομ, βοογθίμπι ἀν 115. Ὁ] }ππὶ Εἶββθ ρυΐαβ 9 ὅθγνιὶ 
υἱ ἰΔλοορδηΐ, αιπεηία Ἰοηιιθηΐζιιτ, οἵ σΔη18, οἱ ρμοδέος, δἕ 
πιαγπονα. Βατιρ. ΗἸΡΡ. 417. οὐδὲ σκότον φρίσσουσι τὸν 
ξυνεργάτην, τέρεμνα τ᾽ οἴκων, μὴ πότε φθογγὴν ἀφῇ. 
Ψιγρ. Εοεϊορ. δ. 28. Μομπίοβαμο ἔδγὶ βγίνθημα ἰἸοαυδη- 
ἰὰγ ; ΨΠΘΓΟ ϑθγνι8 ΟΌβογνθϑ, “" Ὠγρογθο οὲ αἰ οἴιΠ), 
σα Γ65 6] υϑαγοάϊ 6βί, αὐ πιὰ γαιοηθ σο]δσὶ, δὰϊ οα- 
οὐ πηΔΉ ΘΓ ροϑϑι.. [1 δαὰ 4“ βοιγὶ. Αραπιθη. 86. 
οἶκος δ᾽ αὐτὸς, εἰ φθογγὴν λάβοι, σαφέστατ᾽ ἂν λέξειεν᾽ ὡς 
ἑκὼν ἐγὼ μαθοῦσιν αὐδώ, κοὐ μαθοῦσι λήθομαι. 

41, ἔκλαυσεν ἐπ᾿ αὐτῇ, ννορί ονογ [ἴ, ὰ8 ἀδθρίογίῃρ' 
15 ἔμτιγο ἀαναβίατίοη. ΝΥ οἰβίθ ἢ σοπηρᾶτοβ 2 ὅδ. 15, 
80. (οὗ Πανὶ.) 80 208. Α. 7, 90, ὦ. ΕἸ15Π4. 8παὰ 
ᾧ Κίηρϑβ 8,11,12. 1 ααὰ Ηετοάήϊδλη, 6, 4, 8. τῆς Ρω- 
μης ἀπῆρεν, ἐπιστρεφόμενος ἀεὶ πρὸς τὴν πόλιν καὶ δακ- 
ρύων. Ρίαι. Π.6πγοβ}. 27. καὶ πρὸς τὴν ᾿Αττικὴν ἀπο- 
βλέπων δεδρακρυμένος---καὶ πρὸς τὴν ἀκρόπολιν ἀνατείνας 
τῆς χεῖρας εἰπεῖν ὦ δεσποινα πόλιας κι τ. Δ. ΒΟΠῚΘ ΟΥ̓ΘΓ 
ΒΓ ΠΡυΪου 5 δηὰ 1}}-ἰυἀσίηρ, Ροιβοηβ οὗ ἔογδγ {{|Π68, 
τ Κιηρ ἐθαγδ ἈΠ ΟΥΓΠΥ οἵ ΟἿἿΓ αν] οι 8 οἰδγδοίθγ, 
σϑηςο! θα (ἢ}18 ν Γβ6, ᾿πϑοιηυσἢ ἰἢαΐϊ, 45 6 δάση ἔγοπι 
Ερὶρμδηία8, ἴπ686 Ψψογαβ ἴῃ ἢΪ8 [6 ΘΓ ποῖ ἴο θ6 
ἔουπά ἴπ {16 ραηογα!ν τοςεϊνοα Μϑ5. Βυΐ ψ ἢ πον 
Π11|6 γράϑοη {Π6 νοσγάβ νογο σδησο θα, [5 Ὀθθ βῆονη 
Ὁν Οτοίίυϑ, ἰῃ 4 ἰΙοηρ δηα ᾿δαγηβαὰ δηποίδιςοη, Ψῃϊσ ἢ 
6 {ἢπ8 σοηοίθα 68 : “Θυὸὰ 8ὶ δῇξοϊιιβ βδσ 86, διιΐ 
δἰΐδη) αἰδοϊα πὶ αθογίαβ, ἢ οη Θβ.18 ἴῃ γεῦι8 οσσυραία, 
61}}}} Πα! σοῦ ν}1Π], σογιὰ ἢδς δογαπὶ δἴδεοϊιμπι, βιρπᾶ ἰη 
φιθυ8 681 ἢἤδίιβ." Ταῦ 6 (οῇδ 50 Ὀεῃδνο θη), 
8ϑηουϊα πᾶν [6] σοπ)η!βογδίίοη σδηηοί θ6 ψοηάογοί 
αἴ, ἴογ, 88 ΕΠ γπ}1ὰ8 οὔβοῖνεβ, Γινώσκων αὐτὴν δι 
ὑπευοβολὴν πονηοίας ἐκτριβησομένην, ἀνὴρωποπρεπῶς κλαίει 
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ταύτην δι’ ὑπερβολὴν͵ ἀγαθότητος, ἐνδεικνύμενος κᾷν τεῦθεν, 
οἷα σπλάγχνα εἶχε περὶ τοὺς ἀγνώμονας Ἰουδαίους. 

42, ὅτι εἰ ἔγνως---σους Ι͂ἢ [Π6 Ιηἰογρτγοίαιοη οὗ 
1{Π686 ψοσγαβ ἔἤθγα [88 θθη 0 ᾿1{{16 ἀν οσβιυ οἵ ορί- 
πἰοη. Μδϑην ( οπιηρηίΐδίοιβ (495 (ὐδπΊθγαγιι8, Ε͵Α8- 
[Ὼ115, Βαρμεὶ, ϑίοοκ, Κγρκο, οαάσιαρο, αηά (διηρ- 
Ὀ611,}) ἴἀΚα εἰ ἰοῦ μέξπαπι, Δη α Ἔχρίδιη, “ οὗ ! (δ το 
μδᾶάβὲ σοηβιἀογοα." [ἃ ἰτοαιθηίγ, ᾿πἀ66α, 88 {ἢ} 18 
ἴοτοθ 1ηὴ ἴἢ6 ατοοκ διυΐῃογβ, Θβρθ οι} }ν {Π6 ῬΡοείβ. 566 
Ψψιροῦ. δηα δίθρῃ. ΤἼΘ5. ΟἸΠΘΓΒ, ἃ8 {16 δι ΠΟ ΓΒ οἵ ΟἿἿΓ 
ΕὨρ] 8} Ψογβίοη, Β6Ζα, Οὐστοίϊυ8, Ρ᾽βοδίογ, ΡῬγὶςς, 
ΜῈ ΌΥ, ἀπά πιοβὲ γθοθηΐ (οπηπηθηίαίοι 8, ἃ5 ᾿λοβθη- 
ΤΉ 16 Γ δηα Κι!ηοεῖ, ποῦ ρτόορογῖν ({{Π]|η|κ) Βα ρροβ6 
ἼΠΘΓΘ 18 8η αροδίορεδὶ5 οἴ εὖ ἂν ἔχοι, οἵ [1Π6 ΠΚ6. 80 
αἶδο ΕΠ γτηι5, ψγῃ0 ΒΌΡΡ 168 οὐκ ὧν ἀπώλου, Δ ἃ νΘΓΥῪ 
ῬΓΟΡΟΙΥ οὔξογνοθ, πῇ ἴποθ6 ΠΟ ΨΘῈΡ ἐγ ἴγθ- 
ΠΉΡΠΙΝ ̓ πτουγυρίβα ἴῃ [Π6ῖνγ ψογάβ ὈΥ [ἢ ν]οΐεηςα οὗ 
(6ῖν [66] ηρ8. ἘΠ ΟΒΘΏ ΠΊ}}1ῈΓ {Π|18 ΒΌΡΡΠ 68 (Π6 αρο- 
δἰοραδῖδ: “ον ἴδῃ ἴποι ψου]ἀϑὲ ἢοΐ 80 5θει γον 
βθθρ ἴῃ {ἢ ἸοΊΠαΓΡῪ οἵ 51π,᾽ οτγ, “1Π6η που νου ]αβί 
ταρϑηΐ 1η ἤϊιϑὲ δηα 458}68 :᾿ δηὰ οἷἰ65 Τοῦ. Ευη. 8, 8. 
(οηοσραάμγ βθοσπ ἰοαπ θη. 0118 πη ]ῖα ἰΓΔΏΒΟΘΠΘΘΓΟ, 
αι ἰδοϊτὲ 1η16]Πριιηῖ. ἔνρη τἰρδαν τα ἄἀοο5 ῃοῖΐ 
ἀἰβαρρίονο οὔ (15 ᾿Ἰηϑιῃοί, δι δΔοκηον]θροβ {παΐ [Π6 
Ὀγοκθπ π)δηηθι οὗ βρθακίησ 15 ΨΘΌῪ δι ρἤδίοαὶ, δηά 
τΠδ΄ οὐ Ἰ ογὰ ν}}} {ἢ 118 Β6θ [0 ρᾶι186 21η διἰθηΐ γϑ- 
βέόςσεοη οἡ 1ἢ6 ΔΡΡΥ σοπαθαυοηςοβ Πα ϊ νου α ανα 
αἰτϑηάἀοα {Πεὶγ ορϑάϊθηΐ τοραγὰ ἴο [18 Ἰηντςοη δηά 
δάάνθβϑθβ. ΠΟΥ ἰάΚ68 {Π158 Ορρογίυ :γ οὗ πτρίηρ, 
(αῦ [ῃ6 65 ο 6 ποῖ ὈΠΟΘΓ ΔῺΥ ᾿ΓΓΈν ΓΒ 0]6 ἀθοῦθα 
οἵ ἀδϑίγυσίοη ἴτοπὶ ἰῃἢ6 ΑἸπηρῃῖγ. Βαΐ, ΡογΠΔΡ8, 
{1158 15 ργθβϑίηρ ἃ ἠογηιμέα ἰοφμοηαὲ ἴοο [ἈΓ.΄ 

42, καὶ σὺ, ἀπὰ του, 1[ἢ6 τηρίγορο 8. οὗ [18 σουῃ- 
{τν ἴο ψῃοἢ 1 νγἃ8 Θβρθοῖϑ!ν βοηί. (Β6Ζὰ ἃς Κυϊη.) 

42. ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, αἵ {158 (ἢγ ἐΐηι6, 50 ορ- 
Ρογίαηθ ἔογ ΠΥ ταρθηίΐδηςθ δηΐ βαἰνδίίοη. γγείβίθιη 
ἈΡΡροβιῖα]ν οἰἴεβ Ρο]υῦ. 17, 18. βασιλεῦ, φεύγουσιν οἱ 

. πολέμοι" μὴ παρῆς τὸν καιρὸν" οὐ μένουσιν ἡμᾶς οἱ βάρ- 
βαροι" σὴ νῦν ἐστιν ἡμέρα, σὸς ὁ καιρὸς. Ηδ διἀ5 Θχδηι- 
Ρ 65 οἵ αἶδθ5 ἴον ἐθβιριι5 ἴτοιη 1,1 Δ. ΠΟ 8. 
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42. τὰ πρὸς εἰρήνην σου. ΠΟΡΡΙν ἀνήκοντα. ἴξ ἴ5, 
Ἰηἀ666,, ἃ 51Π|1}8 Ρ]δοηδϑηη (0 τὸ τῆς εἰρήνης, 1.6. εἶ- 
ρήνην. Εἰρήνη ἤοΓΘ ἀδηοίεβ (48 ἃ [π|ἰ6 θοίογθ) 26- 
ἐϊεϊέψ, φαἰυαξίΐοη., ΔΝ εἴϑίοΙη {Π|18 ρᾶγδρῆγαβθοβ (ἢς 
Ῥαββᾶσα : “0η8π|, 4: αἰ οΓ8 ε)εγϑαίοηι, τα ᾿ρϑὰ 
65568 9ΘΓυβαίθιη, ἃ. ν] 6 ΓΕΒ 68, 4188 ράσαηι {{81 ρτϑ- 
ϑίαγ ροββθηΐ; Κεἰ ἔμ, αυς ἴοι )84π) ρτορἤοδίδβ οςςί- 
ἀϊ8ε1, δὲ 1 πι6 ἰδπὶ ργανιοῦ ρθοσδβί! ; Κ7οΐ ἀυάϊο, φαδά 
ἰοῦ δῆποβ πορίοχίβι!, δπιοηάδγοβ." Εδοῖ οὐ ἰῆθ58 
νον 8, ἢ6 {Π1ηΚ8, ἢ48 ἃ ρθοῦ ᾶΓ Θπρἢ 4815. Βυΐ ἢ) }5 
56 6Π|8 ἃ ΝΘΙΤῪ [ΔΠΟΙ ΠῚ] δη] ργαοδγίουβ ᾿ηἰογργοιδιίίοη. 

4, νῦν δὲ ἐκρύβε ἀπὸ ὀφθαλμῶν, α. ἀ. “Βαυΐ πον, ὃγ 
8Π ᾿ΠΘΧΟΌΒΔὈΪ6 ἰρῃόγδηςθ, ἴῃοι γο]οςοίοϑέ σῆς οἴθγρά 
Δα ῥτγθδβθα προ (66: 8η4 τῃογϑίοσθ ρϑγι8}} (δοιι 
τηιϑῖ.᾽" 

48. περιβαλοῦσιν---χάρακά σοι, 1. 6. δαπᾶ, ταπιραγέ. 
Ι͂η {ῃ18 56η86 ἴπΠ6 ψογά οσουτγϑ Ὀο(ἢ ἰη (Π6 δορί. δηδ 
1ῃ6 (Ἰ]α581ς4] ψυῖοτβ. ΤῊ 8 Π}ΠΠΑΓΥ ΤΘΓΠῚ 15 ΠΟΡΙΟἸΙΒΙΥ 
ἩΠυϑιγαϊοα Ὀν ἮΥ εἰϑίθίη ψἢο {Π}8 ΔΟσΌΓΑΓΘΙΥ ἀθβοσῖθ68 
ἃ χάραξ: “" ἔπι (Πογ ἀιϊρ ἃ ἀϊίςῃ ; {π6η ἔγοτῃ [ἢ 6 
ραγίῃ {προ ἀρ (Π6Υ σοηῃδίγιοϊοα 4 πηοιπᾶ ο4]16 ἃ 
ἃ χῶμα; ἢπα!γ, {Π6 νοοάδθῃ ραΐθ8 (χάρακες) ΨψΕΓΕ 
ἀγίνθη ἄονη δὲ {ῃ6 Ὀοίίοπι ραγί οἵ (ἢ6 τπουηα ΠΟΔΓ 
{Π6 ἀϊςἢ, Ἰὴ οΥά6γ ἴο ργδνθηΐ {π6 φαγί: ἔγοαι [8]Ππρ 
ὈΔΟΚ, δηὰ ἴο ργϑβοῖνο {πὸ τηουηὰ ἢ ἄπ ἔοση. Τα 
ψῃο]6 νν88 σδι δὰ ἀρρον." [18 6 1]υϑέγαϊο5 ἔγοπὶ 
Οτοοῖς δηά [,διΐη δυΐποσβθ, δηὰ οὔβογνοϑ, ὑπαΐ ἰἤοΓδ 
15 ἤΠ6γα ἃ τη δηϊδβι ργραϊοίίοη οὗἉ [ἢ6 5ίαρα οὗ Ψ6γιβα- 
Ἰοιῃ, οἵ νοΐ 4}1 (ἢ6 εοἰγοιυπηϑίβηοσθα ἅτ δανογίοα ἴο 
88 ΤΠΘΥ τρϑ! γ Ἰοοῖκ ΡΪδοθ : ἃ8 Δρρθδγβ ἔγοῃ .008. Β6]]. 
ὅ ἃ 6. δῃά ΠΊΔΏΥ ΟΥ̓ ΘΓ ρᾶβδᾶρθβ ἢ] ἢ Ὠ6 οἰἴ65. ΤΠ 
Ἐπ να ι8 οὔϑογνοϑ, ἰἢδί 1{ 15 θοΪἢ ἃ ρῥγορῆδθον απά α 
ἀοδογρέϊοη. Οπ ἴη6 ψογάβ περικυκλώσουσί!----συνέξουσί, 
δος. Κυϊποεοῖ ψ 6 }} οὔϑογνϑβ, (δι {Π18 σου ζαξίοη οὗ 
ἐθγηιδ 15 τηθδηΐ (ο ραϊηΐ ἰῇ τΏοΓΘ6 ΠἸνοἷν σο]ου 5 1Π6 586- 
νογ γ οὗ τη6 Ὀ]οςΚαάθ, δηἀ 16 Πογγοσβ οὗ {Π6 516 66. 
566 ἰἢᾳ ηοί65 οὗ Ηαςπιπιοπά δηκὶ Εν. 

44., καὶ ἐδαχιοῦσί σε, καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, ϑοιῃδ 
οομμτποηίδίοῦϑ, 85 τοί 8 πα Ἐοβοθηπ). (πίη {πὲ 
{ποτα 15 ἤθγο ἃ δυζορδῖδ ᾿ῃ ἐδαφιοῦσί, τι ὨΙΟἾ 5 ϑ6α ἴῃ 
{νὺ νϑῪ Οαἰδγθης 85: 18[. οὗ ἀδπιο 5ῃηρς (ἢ 6. 
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δυϊΠάϊηρα; θΘηάϊγ. οὐὗἨ ἀαϑῃϊηρ [Π6 σῃ!] ἄγη οἡ (ἢ 6 
δτουπα. Βυὶ )6 Ὀιει, Βυχίοτ, Μοϊάθηπδδιιογ, 
ΟΙἸ αγίυ 8, Βοῖ8, ϑίδιοκ, οι, ϑοῃ]θυβηογ, Κυϊηοοϊ, 
δηὰ οἴδογβ, ἔν {πΠ6 ψυϊραία νογϑίοῃ, “ δά ἰδγγϑηι 
Ῥτοβίθιπϑηΐ (6 οἱ ἢ]ϊοβ ἰὰο5." ΤΠΪ5Β 8686 18 ΠΊΟΓΕ 
Δρροϑί(6, ϑῖπ6ε {16 νογὰ πὶ} κου δοέλ, Δῃ! ἢ ΤΟΓΘΟνΟΓ, 
1{ 15 σοηϊιηθα ὈΥ ΠΠΔΏΥ ρᾶββᾶραβ οἵ ἴδ δορί. 6Χ. ῥΓ. 
15. 8,256. ἘΖ. 81, 14. 5. 187, 9. ΗοΞ. 14, 1. δ 
τέκνα ΤΊΔΥ ΟἸΓΠΟΓ 6 υπαἀογϑιοοα Πἰς}6γὰ }}γ ἐλ οὐ ἑαγ θη, 
ψ ὨἸσἢ 5686 {Π6 1δττ ἐδαφιοῦσί βδοτη5 [0 βιιρροβί, δηά 
ἴῃ ψ οὶ [τ 15 γα θην δι ρ]ογαά ; (866 δι ϊ 
ἸΏΔΥ δ6 ὉΠπΠα4ογβίοοά, πιοίδρ που! σα] γ, οὐ ἔῃ ἱπλαῤῥέαηέδ. 

44. οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοι λίθον ἐπὶ λίθω, “5}}8}} ποῖ 
Ιϑανα ἰῇ {Π6 6 οη6 ϑίοῃθ προὸπ ΠΟΙ 6Γ." ΕΛ ΓΠΥ ΠΉΠῚ8 
)υαϊοϊουγ Ἰηΐογργοῖβ {{|18 σύνθεσιν λίθων, α σοι δ Οὗ 
ϑέοπεδ, ΟΥ̓ οἰκοδόμημα, α διιϊαϊηο. 

45. οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σού. ΤἬΘΓΟ 
48 Ὀθθὴ βϑοηθ αἰἴδγθηςο οὗ ορί πο οἡ {Π6 86ῆ86 οὗ 
ἐπισκοπὴ, Μ ὨΙΟΝ, 85 θεηρ ἃ νογὰ οὔ ηιδάϊά [δ βἰρηϊβοα- 
(ἴοη, βάιηϊ5 Ὀοιἢ ἃ βδεὶ Δηἀ ἃ Ρδά 856η86. ϑ0Π16 
σοιηπηδηΐδίογϑα ἴα Κα ἰζ ἤ6Γα 1η (ἢ ἰαίίογ, οἢ τᾶν 
Ὀς ἀοίεπαάρα : θα [ἢ ΟΓΠΊΟΙ 566 Π18 ΠΊΟΓΟ δΔρΡοϑΙία, 
Δη4 8 πγαϊπἰδίησα μοί] Ὁγ ΤΙδορηγίαοσι ἀπ Βυςῃγ- 
τηἶυ5, ἀῃὰ {6 Ὀρδϑέ τποάθτη οσοιμηϊησηίδίοιβ. 566 
ὙΠΘΟΡΉΥ. ἀρ. δο! δυβηογ. ΕἸ ΠΥ πη 5. 10] οἸΟυ ΒΥ 
ΘΧΡΪΔΙΠ8 : Διότι οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπιμελείας σου" 
ὁ γὰρ καιρὸς τῆς ἐπιδημίας μὸδυ, καιρὸς ἦν τῆς ἐπιμελείας 
καὶ σωτηρίας σου. 

45, 40. δε6 [Π6 ποῖδ οἡ Ναι(᾿. 21, 1. 5664. 
48. ὁ λαὸς ἅπας ἐξεκρέματο α. ἀ. ἰ. 6. πὰρ οἡ ἢ ἰ8 

ΜΟΓάβ, μοαγά πὶ Ψ] ἢ ἄθορ Ἰηΐογοϑί ἀπα ἃςοπιίοη. 
ΤῊΙ5 86η86 οἵ ἐκκρήμασθαι, Δα {πὸ 1,ἴη ρεοηάθν6, ἰ5 
ΠΟΡ ου 8} Υ ΠΠυϑιγαῖθα Ὁ ΑΡτγοβοῖ, ἮΝ εἰβίθίη, Ργίςςθ, 
ΟἸοαγίυβ, ϑυίςσογ, δηὰ Βιιϊκίου. Τι τδὺ θ6 ϑ8ιῆίοείεηις 
ἴο τοίοσγ (6 βιυάθηΐ ἴο δοἢ], Γ6χ. 

ΓΗΛΡ. ΧΧ. 

ΨΈΚΞΕ 6. πάς ὁ λαὺς καταλιθάσει ἡμᾶς, ἐδε μοορίε εὐἷ{ 
δίοπε ὁ. ὙΠοΥ ἢδα {Πδιηβοῖνοβ δοσυβίοιηθα {Π|6 ρ6ο- 
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ΡὈΪ6. ἴο (μδἰ νΙοεποθ. Ὑγπαη {πογ οοιυά τοὶ ἰορὰ γ᾽ 
σοηνίοῖ {Π61Ὁ Θη θη 168, Τῇ6Υ ἰποϊοα {πΠ6 ρορυΐδοθ ἴο 
δίοῃθ ἴῆθπ|. [{ νᾶ8 σα] δά τἢ6 7μαϊοσίμηι κεῖ. ὅθ6 
“οι. 10, 81. Αςῖϑ 14, 19. (ατοί. 8ρ. Ε516γ.) 

8. δ)άψθΊ.Π6 ποΐθ8 οἡ Μδϑιῃ. 21, 239. βεηη. Επέστη- 
σαν. Πα Μοτγα 18 υβ64 οἵ {Ππ086 ψνῆο οὐ ηιδ Ἡρυη ΔῊΥ 
ΟἿΘ ὈἘΠΟΧρΘοΐραΪΥ ἴῃ ογάθγ ίο ὀνορονογ ἢ. 718 
5:5 Π|Πσδίϊοῃ 15 {ΠΠιϑἰγαῖοα ἤοιηῃ ΡΠ], ΌῪ Κιθὺβ δηὰ 
1, οΘϑηθυ. 

90---11. ὅ86 Μαεαιίιῇ. 21, 83. 86οηη. δηιὶ {π6 ποΐθ8. 
18. ἴσως. [ἴἴ πιᾶὺ Ὅσα οὐϑβϑογνϑά, {Ππδῖ {15 ψογά, 

ΜΠ Οἢ ̓ πλρ}1695 ἐποορίαϊπέψ, ι5 ποὶ ἴο δ6 ἰουη ἴῃ (ἢ 6 
(σοβρε]8, Ἔθχοθρί ἴῃ {Π15 ρίδοθ, δηἀ ἤδιβ ἴοο ἴῃ ἃ ραγα- 
ὑΐο. Τα ϑρίνγὶἐ οὐ Τγμέᾳ σουἹὰ θ6 υὑπάθγ ἢο ἀοιδέ 
ἴῃ ΔΏΥ {πίηρ : δηά (Πδγοίογα ρογῆαρδ δῃὰ ῃγοδαδίν, 
ἢν ποί τοοπὶ 1 {ἢ 656 ΨΓΠΊΉ 8, ἃ5 [Π6Υ αν ἴῃ {ἢ 086 
Ψ ὨΠΟἷ. ἀΓΘ ΠΠΘΓΘΙΥ ἀμηιαη. Ἠβδηςοα | βιιρροβθ, ΒεζΖᾶ, 
οὐ {Π6 Ερίβξῖ. ἴο ῬΒΠ δῆ. νοῦ. 15. ψ}}} ποί αἰϊονν τάχα 
το βίρηϊῖν ρεγ΄ἦαρϑ, ἃ8 οἵ ἃ ρογβοῃ αοωδέϊηρ, 5οα αἴῃτ- 
τηδίιοηοπὶ ἀμπέαχαξ οπιοίἐϊοηἐϊδ ; ἃ8 τάχα δῃὰ ἴσως, ἢδ 
ΒΆ 8, ΔΓ οἴζθη 564 ἴῃ ΑΥβίοι]6, δηἀ 85 ηὐηιΐγμπι ἀπ 
μὐΐψιθ, ὈΥ ἴΠ6 1,Αἰη5. γε βῃουϊά ΘΟΧΡΓΘ58 11 ὈΥ ἐξέ 
δοοηιβ. Βαϊ 1ἴ 18 σογίδι ΗΪΥ οἰθογνίβα, Βοηι. ὅ, 7. ; [ῸΓ 
1Π6γ ἃ εσασμαὶ (Ὠϊηρ 18 ϑροκθη οἷ: δηᾶ 1'ἢ οὐδοῦ 
Ρίδσθϑ, γ ἤθγα (ἢ6 ΑΡροβίίθβ βρρακ οἵ {ῃϊηρ8 τιϑγοῖ γ᾽ 
ἢυμηδη, 848 Οἰδοι πῆρ ἄο ; ἔογ τἴ6 Ὡδίυγα οὗ (ῃϊη 
88 ποῖ αἰϊογθά Ὀγ Ὀοίηρ υηάδγ (Π6 ἀϊγθοίίοη οὗ ἐμ 
Ηοῖὶγ δριγῖι. (ΜαγκἸδηά.) ἴσως τηθδῃ8 ἤδγθ, ποΐ ρεγ- 
δαρ5, Ὀαΐ διεγοίν. Τὰ ὈΘΑΓΒ {Π|6 88Π1|6 8656 ἴῃ {Π6 δορί. 
1 Κίηρϑ, 25, 21, Χοηορῆ. Ογγ. ΑΠδΡ. |10. 8, ΡΗ. 199, 
201]. οἄ. Ηυίοϊ.. 4ϊο. ΖΠ]ΙΔη. ὅ. Η. 11, 8. Τῇ οὐδοῦ 
Ἐνδηρ 1515 ΘΧργθ88 0 ἀοιδί. (ΒΡ. Ρραγοθ 1 δββϑηΐ. 
ἰο ἴῃ Ἰηἰογργοίδθοη οὗ {86 ᾿Ἰραγηθα ργοϊαίθ, Ὡς ἢ [8 
480 σοπῆγηγχοα ὈΥ {Π6 Δι} ΠΟΥ οἵ δε}! διβηθῦ, ψἢῸ 
[6}} 18 {Πᾶὲ Ἰῃ ζ6Γ. δ, 4. 1 ΟΧΡΓΘ5565 {ἢ6 Ηδφθτ. ἽΝ, 
εὔΐχιο ργοξεοίο. Τίιιαὶ (ἢ6 Οτθοκβ (566 Ρίαι. αογρ. 
7. 80, δ.) υ864 (ἢ18 ραγί!ο]6 ποῖ οηἶΥ ἤθη Βρθακιηρ 
οὗἨ Δὴγ (δϊηρ ἀοιδέξαί, ὈὰΓ ὄνθη σογέαϊπ, ΜνΝ6 Ἰθᾶγη 
ἴτοῦ Μυηκθγ οἡ Απίοῃ. 1ἰυοετα!. Μείδιη. (. 6. 
Ρ. 40. 
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20. παρατηρήσαντες. . Οπ {Π18 ψοτά, 866 {π6 ῃοίθ 
οη Μαίι. 8,2. : ΕΣ 

20. ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους, [ΔΥ 56πὲ οἷ ΒΡ168, 
ΘΠΊΒ88 68. ΤΠ ψοΟΓα ργορο τ ἀδηοίθβ ““Οη6 Ψ ἢΟ δε (8 
ἢ] 86} ἀοψη (5: 0581461). ΟΥ 18 ρἰδηΐθα 1) ἃ Ἰυγκίηρ 
ὈΪδοο, ἴο Ψαϊοῇ, ΒΡῪ δηῃοί 615 πηοί! ἢ 8, ΟΓ [0 δίίδοκ 
ΠΥ ΟΠΘ6 ὈΠΑΊΨΑΓΘΒ, ΟΥ [ῸΓ ΔΠΥ ΟΙΠΕΙ ΡΌΓΡΟΒΘ, (866 ΨοὉ. 
81, 0.) ἃ ΒϑΡΥ, οηα βυδογηθά (0 ψδίς! δῃοί γ᾽ Β.. ΟΓεὶδ 
δια δοίίοη8, ἃηἀ (4Κ6 8η οσσδβίοη οὗ 1Π] γί ηρ᾽ ἢ]. .1ὴ 
(Π15 56η86, (ῃ68 ἀτοοκ (ΟἸδββϑὶςδὶ ψσὶο 8 υ86 ἐγκαθήμε-- 
νος. Τῇδ νοχσὰ 15 σορίοιιϑν 1Πυδβίγαίθα Ὀγ ᾿Υεἰβίθίῃ, 
Κγρκθ, δῃὰ Κιεθρβ. [{ ψ}}} θ6 βυϊήοϊθηΐ ἴον [Π6 βῖυ- 
ἀδπηί ἰο σοηϑιῖ ὅοἢ]. [(6χ, δπὰ {π6 δαϊῃογί! 165 {ἤ6 γα 
Γοίογγοα [Ἃ0. 

20. ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου. ΤΊ}8 ἴογτπι οἵ οδχ- 
ῬΓθϑϑίοη 18 σοϊηπίοῃ ἴῃ ἰΠ6 ὑεϑὲ σοθκ ψγογβ. 80 
1{ῃ6 1,11 ΟΠ 68 1.86 α77ῦρθγ6. ὅθε δρδεϊ, ΕἾβηθι, δηὰ 
νεί9. οβϑηϊη. οὔϑογνϑϑβ, {πΠδἃὺ ἃ8 σοηςζονουβι 65. Οἢ 
γοἰϊ σίου αΘ5[1008 ἃγ6 ποί [κεν ἴο δῇἥογα οσοδϑίοηβ 
οἴ δηίγαρριηρ ᾿πηοσθηςθ, (Π6Υ ΓΠοΓοίογα αν 6 ΓΘΟΟΌΓΒ6 
ἴο ροζιέϊοαΐ ΟἩ 68. 

21. ὀρθῶς λέγεις, 4ᾳ. ἀ. “Ὑ)Τλυιαΐ γοὰ 1081 πον βαϊα 
ἀρϑιπϑι {Π6 Ῥγιθϑίβ Δῃ ἃ δογί 65 15 {γι 6, Δηα σδηηοῖ Ὀ6 
ἀδηϊθά, {π6γὰ γοὰ 6 γὸ τρῃΐ, να ἃτα ΘΠ ΓΟ Ϊυ οἵ γοιιν 
ορίπίοη. 80 Ηοτγοάοί. 1, 71.. ἐπιγέγραπται Λακεδαι- 
μονίων φαμένων εἶναι ἀνάθημα, οὐκ ὀρθῶς λέγοντες, ἐστὶ 
γὰρ καὶ τοῦτο Ἰζροίσου" 8ηα 8, 45. λέγοντες, ἐμοὶ δοκέειν, 
οὐκ ὀρθώς" 2, 184.. οὐκ ὀρθώς λέγοντες. (Υ εἴ3.) ͵ 

21. οὐ λαμβάνεις πρόσωπον. Α ζογηιμέα υϑ6α 1η {Π6 
Οτϑοῖς νουβοηβ οὗ {Πα Ο. Ταβί. ἴο Ἔθχργθϑβ ἴῃς Ηδφῦτγ. 
ἘΞῸῺΡ τῶ. [Ὁ ϑιρηιῆρβ ἴο βῆθν ρᾶγίουϊαγ δἰζθηίίοη 
ἴο ΔΠΥ͂ ΡΘβοῃ, ἰο θ6 τηονϑά ὈΥ ρδγι δ! ιν 1Π ἢ18 ἔΆνουγ, 
δὸ δίγασι,, 42, 1. μὴ λάβης πρόσωπον τοῦ ἁμαρτάνειν. 
Ηδγο (δογοίογ 1 ἀθηοίαβ ““ἴΠοὰ τὶ ποί τηονβά ὈγῪ 
Πυτηδη ρον γ, ἀρ ΉΙΥ, οὐ δυ ΠΟΥ ΕΥ̓. 

238, κατανόησας αὐτών τὴν πανουργίαν. Τῆς (οα. 
Οληῖ. ἢ 48 ἐπιγνοὺς, νυ ὨΙΟΝ 15 σΟΓΔΙΏΪΥ ἃ ΙὩΟΓῈ εοἰθσαηῖ 
Θχργαβϑίοῃ, 80 ἴῃ ἃ β΄ }1 Ὁ ραββᾶρσα οὗ Χϑη.. Απ80. 
7,5. 11. ὁ δὲ. γνοὺς τοῦ Η. τὴν πανουργίαν. Φοβερῇ, 4068, 
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420, ὁ δὲ βασιλεὺς οὐ συνίδων τὴν κακουργίαν αὐτῶν κ. τ. Ἅ. 
ΤῊ σομηπηοῦ γοϑα! Πρ τηνι8 Ποανογ θ6 τοίδηθά. 

27. δ.6 Μϑαί. 94, 28. δηὰ τἢβ. ποίθΘ. Οἱ ἀντιλέ- 
γοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι. ΤὮΘ διά οπί Μ1}} γοιηθιηρογ, 
(Πα {Π6 θὈ68ὲ Οτϑοὶς νυῖογ8 γαροδῖ [Π6 ἡδραίϊϊνα δίοΓ 
ψοῦρβ οὗ ἀδηγίηρ, οἵ νῆὶοδ, ακδιηρίεβ δὲ χίνρῃ ὈῪ 
ΒΔΡΕΙ], ῬΝ οἰβίείη, δπὲ Κγρῖζ : οχ. γι, Ἱπυογά. 8, 
41. ἀντέλεγε μὴ ἀποκτεῖναι, : 

84. οἱ ὑιοὶ τοῦ αἰῶνος ταῦτουις ΤΠα 5Βἰρηϊοαίίου οὗ 
1Ἃ1ἢ6866 ψογήϑ, 15 ΘΓ βϑοιηονν ῃδί ποῖα οχίθηβινα ἰμδῇ 
ἴῃ. (ἢ. 16, 8. δηὰ (δ γν ΒΡ ΪΥ ἀφηοία {ἰοβ6 ψῃο ἰἰνθ 
ΟἹ δαγίξι, [ἰε8ι] δὴ δηϊπδὶ 186, ἤθγα 1η {ἢ15 νον]. ΒΥ 
αἰῶν ἐκείνος, 15 τηραηΐ {Π6 ἡμέωγε [1ἴ6, δῇϊογ τ γϑβυγ- 
τοοϊοη, ἃπα (6 Ὠδρρίπθϑ8 ἴο θ6 (ἤσογα δχρθοίθι, 
6508 πηοαηΐ ἴο σοττοςὶ (ἢ6 ποίίουϑ οὗ ἰἢ6 ῬἢδΓΙ5668, 
ψγὯο πιαίηἰαϊηθά, {Ππι [ἢ0886 ΠΟ ρδγιοϊραίθα 1 (6 
Μεββιδ ἢ 8 κΚιηράοιῃη, Ψψουϊὰ δροιπὰ ἱπ 8]} βθηϑβυδῖ 
Ρἰοαβιιγθϑ, δη {δὲ τη άο8 ΜΟυΪα 4150 (8Κ6 ρίασα 
18. {Ππ (θτυΓα [Πἔρ. 

85ὅ. οἱ καταξιωθέντες τ. α. ἐ. τυχεῖν. ΤἤρτΓα ἰ8 ἃ8 
οἰαραηςθ ἴῃ [ἢ 8 υ86 οὗ τυχεῖν, ΜΝ ὮΟΒ ἤθΓΘ βιρηίῆθϑ 
ἐοπέϊ ί866, αὐταὶ, οδέαϊγι. ἸΚαταξιωθέντες ἰΒ ὈοΙἢ 616- 
ὅδπὶ δηθὰ οἰηρἤῃαίοαϊ. ῬΠ6 τυ Γη Οὗ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ 15 ἀϑια] 
θοῇ ἴῃ τὴ ὐδοῖκ δὰ Εαδυθιηϊοδὶ Ἡειίθεβ, οὐ νῃιςἢ, 
ΘΧΘΙΏΡΙ 65 ὅσα ργοάυςσεά ὈΥ δομορίίζοῃ δηὶ ΤΥ δἰβίβιηῃ. 
Ι δα α ἃ νϑῦῪ 8:11. ραδϑᾶρθ οἵ “βοῃγ]. Ργοῦι. νιηςῖ. 
θνητοὺς δ ἐν οἴκτω προθέμενος, τούτου τυχεῖν οὐκ ἠξιώθην. 
αὐτὸς" ΨΏΘΓΟ ἀξιόω 18 ἔοΓ καταξίοω : 8ἃ8 ἰῃ ΡΙηά. Νέειι. 
10, 78. ψΠογο (Π6 ϑομο δῦ θχρίδίηβ ἀξιωθέιην, ὈΥ͂ 
καταξιωθείην. 

806. οὔτε γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δυνάνται. ὅ0. Ατίοτηϊά. 8, 
18. ἀθανάτοι γαρ ---- καὶ οἱ ἀποθανόντες, ἐπεὶ μήκετι τεθ- 
νήξοντες. Βγ {}18, Ψ06888 πιοδῃϊ ἴο ᾿πρυρῃ ἴΠ6 ἀος- 
{σῖπθ οὔ {πΠ6 μετεμψύχωσις, Δῃ ΟρΡΙΠΙΟἢ (88 6 ἢπα ἔτοδι 
Ζοββρἢι5,) με] 4 Ὀγ (6 Ῥαγίβθθβ. ΉΤΟ 18 ἃ 511} }|8ΓΣ 
ρββᾶρα ἰη ΡΙΗΪοβῖγ. Υ. Αρ. 8, 7. ρ. 8ὅ8. μόναισιν οὐ 
γίγνεται Θεοῖσι γῆρας, οὐδε μὴν θανεῖν πότε. 

86. ἰσάγγελοι γὰρ εἰσι. ἘλοΒβοητη. {6119 8 (ἢδὲ 
ἰσάγγελος 15 ἰοτιῃ6α οἢ {μ6 τῃοάο] οὗ ἰσόθεος. ΤὭθτγο- 
ἔοτο ἴἴ βοι ἃ ποῖ Ὀὸ Γοηάθγθα οφιμαΐ [ὸ [ἢ6 δηρεΐβ, 
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Ὁπὶ οἰπιϊαν ἰο 16 δηρεῖ8, (1. 6. ᾿πηπηογίδ],} 88 ἴῃ (ἢ 
ΡΔΓΆ]161] ρίαοθ οὗ Μαῖϊ. 22, 80. νῆἴοσθ ψ ἴᾶνθ αὖ 
ἄγγελοι. ὅὃο 1 γοορβιτοῆ. κλέος δὲ σὸν μέγιστον ἐκ τήνων 
προμοι Λοίβαισι κυδάνουσιν ἄφθιτοις ἰσὸν. Μι. ΒυΪΚΙΕΥ 
ΒΡροβί(ο! γ οἰΐββ 8 ρᾶβϑαρα οἵ Η]θγοοῖθβ, γῆ 1ἢ βρθδῖ- 
ἱὴρ οῃ 1Π6 δβδιὴθ βιι)]θοΐ, ἢ88 1Π6 88Π16 ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΏ. 
Τοὺς ἐν τοῖς θεῖοις γένεσι συντεταγμένους ἀνθρώπους 
ΣΈΒΕΙΝ ὁ λόγος παραΐίνει τοὺς ἰσοδαιμόνας, καὶ ἰσαγγέ- 
λους, καὶ τοῖς ἀγάνοις ἤρωσιν ὁμοίους. ἼΠ6 δηρα}8 
ΔΙῸ (Δ) }6ἀ βοη8 οὗ (οά, οἢ δοοουηΐ οἵ {Π61Ὁ ραΓίὶοῖρα- 
(ἰοῦ 'ῃ ἢ18 Ὠιν1ὴ6 [6] 1Ο ΠΥ δηα ρίοτγ. δα Μεί(. 22. 
80. ΒΥ 80ῃ8 οὗ, 816 τηϑδηῦΐ ἰῆοβθο ψῇο ἅγθ [ΚΘ 
υηίο αοά, 1. 6. ἴἢ ᾿πλΠ] ΓΔ] ΠΥ, ὅθ. 76 ΘΧΡΓΟββίοη 
υἱοι τῆς ἀναστάσεως, 18 Θαυναϊοηΐ ἰο οἱ ἀναστάντες. 

87. ἐπὶ τῆς βατοῦ, 1. 6. ἴῃ {Π6 ὨΙΒίΟΓΣΥ, ΟΥ 5βίογυ οἵ 
{π 6 Ὀυτηΐης Ὀυδῆ. Οη (18 ὈτγίοΥΓ ποάδ οὗ οἵ δίϊοῃ, 866 
{Π9 ποίς οὐ Μϑαιϊ 12,26. Μηνύειν 6Γ6 8Π|0}} βὶρ- 
Ὠΐῆ685 ἐο ἀφοίανο, 

88. αὐτώ δϑώσιν. Τῇ Ρἤγαβα βίθη1ῆθ8 ἴο ἀδροπὰ 
προη Οοάἀ ἴον [ἰἴ6, ν ῆο σαη οι σοῃίίπια τΠ θὲς τηογία] 
Ὀοίηρ, δηὰ σι ἤθη ἀθδά, γεοδὶ (ἤθη αρδίη ἴο Ἔχ βϑίθηςθ. 
γγοιβίοίη δάορίβ {πῃ6 ἰηίογργοίδίίοη οὐ Τ. Βο6ζΖᾶ: 
“αὐυοά δὰ ᾿ρβᾷπι δἰ(ἰπϑΐ, οαἱ οἰηηΐα ἔμϊαγα δυηϊ ργῶ- 
8θηΐ8." Οὔζβϑη οἡ ᾿β. 110, ὅο. ὁ κύριος τοὺς τεθνεώτας 
θεῷ δὴν εἶπεν, ὡς οὔπω τὸ δὴν ἔχοντας, πλὴν ὅσον ἐν 
δυνάμει θεοῦ σοῦ ϑωσοποιήσαντες, καὶ ἀπολωλέναι φησὶν 
αὐτοὺς, εἰ μὴ τῆς ἀναστάσεως τύχοιεν, 08. Μδοοςδῦ. 
16. οχίγ. καὶ ταῦτα εἰδότες, ὅτι οἱ διὰ τὸν θεὸν ἀπο- 
βνήσκοντες ϑώσι τῷ θεῴ, ὥσπερ Αβραὰμ,, ᾿Ισαὰκ καὶ 
Ιακώβ, καὶ πάντες οἱ πατριάρχαι. (Ἰἴο. [1,8], 97. 
Ῥμηο ἀδ 2. ββθρδο. ἴ᾿. 9. ῥ. 78, 25. 8866. Οἰββίε )τΤιο, 80. 
Κορεοῆεσ, δηὰ Κυρκθ. Οἱ νογ. 41---42. 866 Ναί. 
Φῷ, 41. 5644. 8πἀ δἱ νοῦ. 4δ---7. 8.06. Μεαί". 28, 6, 
ἃ 14. 

46. 866 Τὐρμείοοί, ἃΡ. ΕἸ5Ι6γ. 

ΟΗΛΔΡ. ΧΧΙ. 

ἽΜΕΙΝΒΕ 1-- 4. ὅθ (ἢς ποΐο8 οἢὐ Μαγκ 12, 41---41. 
ᾧ, πλεῖον πάντων ἔβαλεν. λαέ᾿ οαδέ ἴῃ πον ἐῆδαη ἐλον 
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αἰΐ; 1. 6. αϑεἰηδίϊηρ ᾿γ πλογὶῖ ὈῪ ἢΠ6Γ ἰητοητο. [8 
1818 νίαν, Μτ. Βυϊκίον ΔρροϑίζθιΥ οἰΐθβ διπιρὶ!ς. μ. 
481, Φ282, ψὨΘΓΘ 6 ᾿πθῃτοηβ 1Π6 σα86 οὗ οὔθ, νγῇῆο 
δοὶπρ ὑροη ἃ Ἰουγηου ΜῈ ἢ ἃ ἔγι θη, διὰ θοίἢ οἵ [Π 6 πὶ 
διίϊδοκοα ὈγΥ {πίονθϑ, 1π δηαθανοιγίηρ ἴο Το ρ6ὶ {ἢ 6 
8558}, ΚΙΠΠ 6 18 6 πα ἀροη 1Π6 βροί. ὕροη ψἢϊοῖ 
οσσαβίοῃ, ρσοίηρ ἴο σοηβις ἰῃ6 οτγᾶοΐθ, ὰῦ αἰταϊεὶ ἰο 
δηΐογ [Π6 ἰοριηρίο, τῃ6 ογαοὶθ (Π8 Δ ἀγοββϑὰ ἢ : ἜΘ 
δ]οοά [ιᾶ8 ποῖ ἀοἤϊ]οά 66 : που γί ρυγοῦ (80 {Ποιὶ 
ναδί θοίοσα : δου ἰια81 ΚΙΠΠ6α την ἔτη ; ὑυΐ 1{ ννᾶ8 
ἢ δηἀεοανουτγίηρ ἰο ἀοέδηά ἢ. Ετοῖ ψ ἤθπος ΟἿΪΓ 
ΡΒ ΟΒορ νοῦ ἰηΐδιβ, (παῖ, 1 ἢ6 88 80 [γ ἔγοιη ὑδίηρ 
ῬοΪ αἴθ Ὀγ ΚΙΠΠΙΩρ 18 ἰΓθηα, 885 ἴο 06 ὄνθὴ ρυσδγ 
1ἢδη ἢ6 ν858 Ὀοίογο θη (δὲ δοσοιηΐ, ΟἿΣ ΔΟΙΟΠ8 ἈΓ6 
ηοῦ ἰο "6 )υάροά οὔ τη ροϊπί οὗἩ πηογὰὶ ψογίῃ, ὈΥ τῃ8. 
ανϑηΐ, Ὀυΐ ὑγ {{π6 ρεΐηοΙρ]6 {Π6Υ ρῥτγοςθοιὶ τοι. 

᾿ς 4, εἰς τὰ δώρα, δοπια οχρίδίη ἐδθ ἐγθαδμγῳ, ὈΥ͂ 8 
τη ΘΓ ΟΠΥ ΤΥ οὗ ΝᾺ ουπέαϊποά, ἴον ἴμ6 οοπέαϊπίησ. Βαϊ 
1 πιᾶγ αἰβὸ "06 τἀ καη ἴῃ (6 ΟΓΔΙΠΑΓΥ 86Ώ86, δηά {6 
ΡδβϑβϑᾶρθιλΥ Ὀ6 {{||8 ΓΟηἀοΓοά : “Ἴ ΘΥ οὐ οὗἁ 1ῃ6ὶγ 
δθυπάήδηςα οαδβί, οὐ οομ ἐν ἐδιωμέοα ἐοιυανγεἰς τ6 σἰἤϊ8. οὗ 
(οί, ςδδὲ ἰη {ἰιοὶν σοῃευθυτίοη.᾽;ἢ 

- 4, ὑστερήματος. ΝΟΙῚ 18] 6 ΧΧ. ᾿δυάδίΓγ : οϑὲ 
τι θὴ δεοαηάυῃ δηδίοσίαιη Δοίαιη. (΄ 6(8.) 

ὅ. λίθοις καλοῖς ---- κεκόσμηται κι τι Δ. Ουγ Ιογά 
ΒΘΘΠ18 (0 ἤν πηθδηΐ ἰο βοιηθν ἰδῇ σοργθῃθηαὰ {Πϑὲγ 
Θχορθβϑίνα Δ] γδίίοη οἵ {π6 δυο θοίαγο οὗ [Π6 ἰθη1- 
Ι6 : 166 ᾿ιδΔὰ δαἀπμοπ!βιιδα {6 πὶ ̓η {π6 ψογα8 οἵ Αγὲβ- 

1.4. 11, 882. ν. τοῦ θαυμάϑειν τοὺς λίθαυς ἀνῆτε μίκρον τι.Ἐ 
γε πᾶν πονονοι 880 οἵ βοῇ τηᾶρηϊῇσοηΐ ας 685, 88 
(Π6 ἰφιρ]6 οὔ Ψογιιβα απ), δη δι. Ῥείθγ᾽β δἱ οιῃβ. 
(τ Τὰνγ 1,58.) “ Οοηοροριῖ δηΐμηο δι} Δι} }{|61- 
Ποῖ {ον15 (6 Ρ0}} αὐϑῷὸ αἴσῃ ]1)εύϊμη Ποιιπυπιαια 
Γοβθε, αα Ποπιᾶπο Ππηρεγίο, 4085 ᾿ρβίιι8. δἰΐᾶπὶ ἰοοὶ 
Ιηδ] βδίαίθ θϑϑοί. 

ὅ. ἀναθήμασι. παι {Π6 Ψοιάβ. νι ἰσῃ Ό]]}ον, ΘΟ ΓΘ 
ποῖ βρόίκθϑῃ ὕγ Ψ96805 ἴῃ [6 (Θρ]6, ας ἤδη ἢθ μδὰ 

πὶ Τὸ {Π|8, ΟΠ ΠΙΔΥ δὰ ἃ β᾽ 1} Ὁ ραβϑᾶχε οὗ Αροϊ]οπίυβ, 82. λέθων 
ἐν πόλει, καὶ γραφῶν ποικίλων, καὶ περικάτων, καὶ θεάτρων οὐδὲν 
ὄφελος, εἰ μὴ τοῖς ἐνείη καὶ νόμο:. 
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Βοήο ουί οὗ ἰΐ, 16 ρἱαίη ἔγουι ΜΔ. 24,1. Ματκ 18, 
Ἰ. ψθΓο 866 [Π6 ἢοϊ65. ᾿Ανάθημα (ἰδῃοία8 ΔῊΥ {πη 
γνϑβοοσίέιων, ἰαϊά τ|ρ, ἰαϊὰ 5146, οὗ δρδγί, βεραγδίϑα, 
θεοεϊοδέοά, σοηϑοογαέθα ἰο΄ ασοά. Τμθ86 ἀναθήματα 
ἜΘΓΟ Ὀ5Ό8 ΠΥ αἰδβρίαγοαά σομϑρι ΟΠ 5}Υ ἴῃ (86 ΓΘ ΙΏΡ ΙΕ, 
ΘΙ ὈῪ Ὀείησ πρὶ ὕρ. ΟΓ ΟἰΠΘΡΨ 86 56γνίηρ (0 
λάογη ἰ. ΤὍΤῆθβα (ἢ ἀσνοίο65 ιτι564 ἰο ὑτίηρ, {1 ῖῃεγ, 
Ὠοΐ ΟὨΪΥ ἴῃ ἴΠ6 Πορα οὐ έμγε ὉΪ ββιηρ8 ἴγοπιὶ ἤεδνθ, 
θυ ἔγοιη {ποῖ στοαί 46 ἔοσ ραβδί δοποβέθ. “ΓΤ 656 
οβονγιηρσᾷ νδεὶ θα, δοσορ ηρ τ ἐἶο ἰ48ἰ6, ᾿η ΓΘ ΠΠΠΟΏ,, ΟΥ̓ 
1Π6 ΔΌΠῚν οὗ (Π6 ρσίνογ, δῃηά Ἴοῃπδίβεθα οὐ σγονηϑ, 

. βοίάδη πὰ 5,'ν8 γ νᾶ868, ρΡογΓ63, δΓη.5, ἄς, Α]} ψ ἢ] ςοἢ 
18 σορίουϑὶν {Ππδἰγαίθα Ὀγ Ὗ εἰβιοίη, τοι {86 ΟΠ ον - 
Ἀγ Ῥαββδᾶρεβ. Ηογοίοί. 1, 188. εὐ βρε. ΤΠαςγά. 4, 
08. κλίνας κατασκευάσαντες ἀνέθεσαν τῇ Ἥρᾳ.. 9205. 
Αηί. 6,9, ὅ. 7, 68. 12, 92, 7. 12, ὅδ, 4. 15, 11, 8. 17, 
10, Φ. 17, 10, 8. 19, 6,1. Τἢδι ἴτῃ6 Τορίο οἵ Ψογυ- 
βδί θη 85 - Βρ᾽ δ η ἀ1 4}. δἀογηθαᾶ νι Ε]1 βυοἢ ΟΠΘΓΙΏΡ5, 15 
ρογίβ! ἢ, 85 ΨΜ6]] ἔγοῖὰ {6 ρᾶββαρϑ οἵ Ψ90586ρἢ118. }ι8ὲ 
τοίογγθα ἴο, 88 ἔγότ) οἴεῦβ, δπηοηρ ΨὨ]οἢ, 15 ραγεσιι- 
ἰαγγ βροοϊῆρά (Π6 φοϊάδη νϑβ6 ργεβθηϊθα Ὺ Ηδγοά (ὸ 
186 ἐδηρ]6. ὅ66 αἷβο Κύρκα ἴῃ ἰος. δῃά τὭϑην οἱιοῦ 
αυΐῆοτβ ἐείογγοα ὁ Ὀγ Κορθοΐογ. -" ὦ 

Ὁ. ταῦτα ἃ θεωρεῖτε. Ηδτα Μὰ τῇδ οὔϑογνα [6 
Βοιηἰηδίνα μοπάϊδηδ, οἵ αδεοίμίο : (8.6 Μαίιἢ. αν. 
Οτ.) 1. 6. αὁ ὅον ἐδεβε ἐπίησα. “1ὴ (86 ψογὰ 8 (τεαγκδ 
ΝΥ εἰδιοἰη) οἵ Μαίδμον αηἀ Μαγκ οὐ {ἢ}58 βιιδ)εςῖ, 4}} 
18 ἰδίῃ. οἷ {{|ὸ σοῃίγασυ ἴὴ [0Κ6, Πο τγοΐθ δου 
1τῆριη, (6 5.}]6 866Π1|8 ἀνακόλουθος Δα ροΙΡΙΟΣΧΘα. 
ὙΠΙ8 Βονονοσ, ργοσθοάρά ποΐ 80 τηυοὶ ἔγομι δοςοιἀθμΐ, 
88 ἴσοι ᾿ηἰθηΐίοη. Εοὸσ Μεαίϊ μον δηὰ Μαγῖ, ψῇο 
γοίδία (ἢδί ἰῃ6 ἀἰδοῖρ᾽65 νἱενοά ἐἢ6 (δ 0]6 τοι 
Μουπὶί ΟἸϊνοῖ, δὰ δγοκο ουὖΐ Ἰηἴ0 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ οὗ δά- 
ΤΪΓΑΓΙΟῺ δἱ 1(5 βίοη 68, ργοσεαά ἰο βρεᾶκ οὗ {Π686 ν θοῦ 
βίοῃόβ.. Βιιΐί [Κ6, ψἢο ρίδοθβ ἰἣθ δβοθηθ: οὗ δοίζίοῃ 
ἱπ 186 Τειρία {86}, ρεακβ ποῖ 5ο τμςἢ ὁ {Π|| έρηες, 
88 οὐ ἐδ. οὐεγίησς βιβροπάδα ἴῃ {86 ἰδ)ρ]6: ᾳ. ἀ. 
“Τῆρθο {μπ᾿πηρ8 ἡ ϊοῆ γοιῖι 866, {Π6 86 »ἼΠδ ργοξεηιθα 
ὈΥ γουὺν Κίηρβ, Ὀγ {πὸ Ποιαδῇ ΕἸΏΡΟΓΟΥ, δ οἷδοΓ 8, 
ΔΝ1}} ποῖ (48 γ6 ΒΌρροβ6) τεμιαΐη, Ὀτπτ ΜΠ] δ6 ἑαξοη 

ΝΟ!» 1]. ἐκ 
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ἄοιυη (καθαιρεθήσονται); ΠΑΥ τἴπ6 ν8}}8 ἰπομεβαῖνος 
Ψ1] 06 ἀδιῃο βῃθα, δῃά τπ6 σοῖς ἰθιρ]6 ὈΓΙΘΥΪΥ͂ 
ἀεδίτονεά, καταλυθήσεται. Ὑ τιίεΓΒ δὰ δοσιβίοτηϑαά 
(0 Βρργοββ ψογάϑ οὐἁ 1} οἴθῃ, δῃά, [ἢ ογάδγ ἴο ᾿ῖνθ. 
ΠΥ οχργοβς 1Π6 ρτίοῦ Τἤδησα σοῃσεῖνεα, ἔγοηύθη 
ὑγραῖς οἵ τπη6 ἀϊβοοιιγβα ἴῃ {Ππ| πα ἀΪ6. (Υ εἰ8.) Ἡϊαῦ 
του οπιοϊίοη ἀ οἰ ρἢ 8 ἴῃ Θ᾽ Π10868 ; 848 {Π6 δποι θη 
Οπιὶοβ δηὰ δι ο 4518 οἴζϑη 16] 118. 

6. ἐλεύσονται ἡμέραι, ἄς. ἩειδίοῖΠ Δρροϑιεεῖνῃ 
σοηράτοβ Ηοπι. 1]. δ. 164. ἔσσεταε ἦμαρ, ὅταν ποτ᾽ 
ἐλώλε ἤΐλιος ἱρὴ. 

7.--Ξ9. 866. Μαῦγῖ. 18, 4. ἘΒν ἀκαταστασίαι 15 τηοοῃὲ 
τὲ υηβοι {16 δηαὰ τυγδαϊεηΐ 5ἰδία ννῃϊοῆ 6β8ρ6- 
ΟἰΑΠΥ Δγῖ86ὸ8 ἔγοπι βραϊπίοη δῃηᾶὰ εἶν! ἀ:βΒΘ 1012, 
ψἤση,. (Ὠγουσἢ τπ6 ργενδίθηςα οἵ ἐβεοὔοη, (ἢ6 ᾿α'Ψ8 
Πρ686 (ο δ Θ[ΠοΙ ἢ, Δηα {Π1ηΡ5 ἀγα σαγυϊθάοη ὈΥ ἔοεος 
δη νϊοἶδηςο. Τὴθ ψογά ἀκ. 18 ςορίουϑὶν ἐΠΠπ5ἰταιθα ὃν 
γνειϑιίοίη. Τῆι Ροϊγθ. ἔχς. Ρ. 1405. τὰ δὲ κατὰ 
τὴν Ἤπειρον ἔτι ἐν ἀπατασταδίαις ἦν καὶ ταριειχαῖς. 
Ἰθιοηγβ. ἢαι. 6, 81. ἐν τοιαύταις ἀκατασταασίαις τῆς 
πόλεως οὔσης. 80 ΤΌΡ. 4, 17. Ψ4π|65 8, 16. 866 {0 
ηοία, οῇ Μαζῆ. 94, 6. 

11. φόβητρά, ἐογγὶομἑανποηία, ζοαγξμΐ δἰβἀίδ. Ἔδω 
ψοΓ ΔΘ 6 Γ8 ἴ(ο (86 Ηφῦτν. ΜΙ, ἴῃ 15. 190, 17. [δὶ 
18 ϑηθαῃΐ ὈΥ 11 15 ρἰαίη ἔγοπι {πὸ 10] ον Πρ σημεῖο ἀπ᾽ 
οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται, ργοϊ᾽ φῖεε, ξεαγζι ο'σἠξα. ΤΊίνοξα 
νογθαὶβ ἸΏ ττρὸν ἤᾶνὸ 41} Δη δοῖϊγα ἴΌγοθ, δῃα ἰδ6 ἴον- 
ΤΑΪΠΔΌΘΗ - ρὼ 15 εαυϊγαίεηι [ο ργοάμοίϊυα (Υ΄;. 5, ἔοε 
1ηξίδησο, μίσητρον. ὅδ (ἢ6 δοῇοὶ. οὐ Ευπρ. ΡἤΘη. 
1266. οἰϑίοιη οἰΐα5 Ρὶδι. Αχίοοϊ. καὶ νητίων ἐἧς 
ἀληθῶς φόβητρα. Σημεῖα, ἰ. 6. μδεποπιοπα 5ιιοῖ δα 
ΦΌΡΘΑΓ 1π (ἢ δἷγ, ἀπὰ ψ ἢ ϊοῃ πανο, ἸῺ 4}} ἀρθβ; ὈθθΘῃ . 
ἃ ΤΟΓΙΓῸΓ ἴο [Π6 Ξυροτγβιἰουθ, 0 ἤδνα τερατγαδα τῃθαὶ 
88 ρογίδηίουβ δῃὰ οὐϊηουβ. (Οὐοπιρᾶγθ {(Π6 ρασα]οὶ 
Ῥᾶββδρεβ οἵ Μαίϊῃεν δηὰ Μαγί. 866 Ῥῃ))οβίγ, ὅ Αρ. 
δὸ Νγρ. η. 8, 628. “ΝῚ εβἰσπιη ἱτπηρτονεβὸ νἱῦγα- 
ἴὰ9 80 φἰῆσεγ ἔ]ροῦ Οὐ βοηϊΐα νϑηΐϊ : δ τιοτε 
οὐιηΐα νῖ53 τοροῃζὲ Ὑγυγηθηυβασα (0860 πιυρίτα Ρ6Γ 
δοίθογα οἰΔΏΘΠὍΓ. δυδϑρέσιπῃς : ἸΟΓα τ φίαι ἰἰογυνη 
ΓΆΘΌΥ πίοηδί Ἰησθηβ; Ατηβ ἱπῖογ ἡ ρδπὶ δαεὶ! τὰ 
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τερίοπα βεγοᾶ δὲν δυάθτῃ το τα νἰ ἀοηῦ, δὲ Ραμα 
ἐοηαγο.ἦ. 

14, 18. ἀπυβήσεται, 801]. αὐτοῖς, ψὨϊςΐἢ 18 ά ἄρά ἰη 
᾿ 4Π6 ρδγϑΠ|εἱ ρἷασα οὗ Μαγκ.Ὶ. ὅῃε βδηβ6 18, “"1Π686 

εἰΐπρα 5118}} ἤάρρθῃ ἰὸ γου," ὅ66. Μαίίἢ. 10, 18. 
Ἐξ γπεΐαΒ ἔπ8 ρΑΓΑΡΉΓΑ868: Εἰς διαμαρτυρίαν, εἰς 

γχον τῶν μὴ πιστευσάντων, ἵνα μὴ δύνωνται λέγειν 
ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ὅτι οὐκ ἠκούσαμεν τοῦ κηρύγματος, 
Οδβοῦνα (Π18 ἔογοθ οὗ ἀποβαίνω, ἱ. 6. ἐο ἀαρροπ 90» 
ευἱΐ; ψ“ ἈΙοἢ ἰα6 ΠΠυβἰγαϊο ἃ 1 ΟΧΔιν 65 Ὀγ Υ οἰβέθίη ἢ 
6Χ. στ. Ασγίθιῃϊαοσ. 8, 67. χρησταὶ φανεῖσαι ἐλπίδες εἷς 
κακὸν ἀπέβησαν. ΤΟΥ. ΛΔηάν. 8, ὅ,. 64. “ Ρεγοΐξδοιό 
δνβάσί ἴπ διαυοά τηαρητιπι τη 8] π].᾽᾽ : 

1δὅ. στόμα καὶ φοφίαν, 1. 6. ὮΥ ἃ Τηθ(οΠοιΏΥ, ἐλθ 
ομίέῳ οΥ «ρϑακίηρ. Ὑοτθ 18. ἴοο 8ὴ λεπαϊαιϊς ἸἘο- 
60). ΟΌΒοΓν 8, ὑμὰϊ (Πγῖϑι᾽ 5 ργόγηΐδο 18 ΨΕΓῪ 86 880ῃ- 
δῦϊε, ἰο σοηβοΐθ 6 1 Ιβοῖθ]6ε8β υπάδγ (6 μϑγὶ 8 ὈγῪ 
το {πον ογΘ οὨντοποά. ΕΣ Π}105, ΠΟΎΡΕΓ, 
8 γ9 {παῖ ΌΥ στόμα 15 τιοδηϊ [ἢ6 τυογ ὧδ, ἀπά ΟΥ̓ σοφία 
ἴδε ἐἀσεσλέδ “Ὠ]Οἢ ργοάυςο {πὶ ψοτάβ. [0 18 σα]]6 
4 Ηεθγαιβῖα:: Ρυὶ ἰὑ σσουσβ ἴῃ {πὰ ΟἸδβ5ι0 4] ἩνεΙ ὕ6ΓΒ, 
ἜΒρΘοΙ ΠΥ (πΠ6 ΤιαροάϊαηβΒ. Τίς Ηοουοῦ. ἄστομος, 
ὁ μὴ δονάμενον λέγειν. 
"ἴδ. ἢ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν, 1. 6. [Π 6} 8ἢ}8}} ποῖ Β6 

ΔΌϊο ἴο τηαῖκθ ΔΠΥ δβιιϊϊξαῦ] 6 πορὶν, {80 4118}} ΟΑΥΓΥ ΗΠ 
11 ΔΩΥ δοιηρίαποο οὔ τ. ὙΥΗΠ [815 νοῦβ8 γ᾽ ύπζοϊη 
ςοιραγοθ (τη. Νορ. ΑἸοϊθίδα. 1. ““Ταπίδ ογαΐ σοιη- 
τπαεοι δι ΟΥἹ5 αἴαι!α ογδίοηΐθ, οὐ Ὠδο οἱ ἀϊσδηθο 
Βοπβϑϑί σοϑϑίθγθ." 
17. ἔφεσθε μισούμενοι ὗ. π-. Ἴῃδι ποῖ ΟἾΪΥ {Π6 
Αροϑβι|65, θυ 41} 1Π6 ῥγιπηνα ΟΠ ϑι 88, 6 Γ6 ἴῃ 
βομογαὶ τηοσζὰ παιοα ἀηα ρογβοουϊοα {π8Π[ι' δὴν ΟἿΟΣ 
ΤΟΙ σίου 5θ.ὲ οὗ 6, 14 πηοϑί ποίουουϑ [0 4}} ψ1|Ὸ 
δῖ δί. 4}1 δοᾳυαίϊηῦεδε, ψῖϊ} ΘοοἸεδἰαδίιοδὶ ὨΙβίουυ : ἃ 
ἔροι ποῖ σα ρῆς ὅδ ππδοσοιηίδῦ]θ, ΨΏΘη να σρη- 
εἰίος σὰν ἱποβθπενα δηά Ῥεπονοίθς {ΠῸὶὉΓ ἰθροξ 
δηὰ σομάιϊσι ψ αν δηὦ ΠΟΥ͂ (τιον δὴ ἀδρεςί τῃεὶξ 
[6189 οὐ ἴπ6 5ΞΘΟΌΓΗΥ οὗ δὴν σονεγππιθηῖ ΠηΔΟΓ 
υὶηεῆ ἴπθν ᾿νοα. Τα ᾿εαγποὴ [)γ. αγδυγίση Πὰς 
δῆσον, ογοηὰ δὴ σοηϊταἀϊοϊίοη, [η-. Πΐφ πιαδίεεὶ 

κε 
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πιλδησν, (δὲ ἰδ 6 ἐγι 6 σράδοη οὗ (Π]5 ὀρροπβέϊί οι ἡγ3 8. 
{παῖ ψἢ}] 6 {π6 αἰδγθηῖς ράρσϑη γο]ρίοηβ, πκὰ {16 
σοηΐεαογαίδα ἀδιηοηβ Ὠοῃουγοά ὈΥ {μοίη,. Βος Δ Ο Ὁ 
δρτορὰ υἱτἢ οδοῖ οἴδοῦ, ἰπ6 Οὐοβρεὶ ἰδυρῇς (Ὠγὶβ-: 
Πδη8 ποΐ οηΪγ, ᾿Κ {π6 ψ6ν8, ἴο θθδγ [Π61Ὶ 65 ΕΠ ΟἿΥ 
(ὁ {Π6 [4]ϑοῃοοά οὗ τπραὶ 4}}, θυιῖ 4180 ψιτἢ (6 πλοϑὲ 
ἕεγνθηὶ ΖΘΔ] ἴο ᾿ρρ ἐἢ6 γϑηυηοίδιίοη οὗ {Π6πὶ 8ἃ8 8 
Ροϊῃΐ οἵ ἀρϑοϊμίβ Ὠθοθββι ;- Γαι τ ρ 4}1 ππθῶ,. οἢ 
(86 πιοϑῖ ἰγθαγχθηάοιιβ ρϑηδ (168, ὁ Ὀε] αν ἴῃ ΟἸἢ γίϑβί, 
᾿δη( 1η 4}} {Πἰησ8 ἴο δβυυῦυτη! ἐποιβοῖνεβ ἴο ἢἷ8 δυῖῃο- 
ΤΥ : (666 Ὧν. Υαγθυγίοι) 5.1 ϑραιϊοη οὐ Μόβϑβ, νοὶἱ], 
1. Ὀοοῖκ 2. ὁ 0. ρῥ. 278---2056.) ἃ ἀῤξιιδῃά νη! ἢ ὈοΓα 
80 ἠαγα, Θϑρθοίδ! γ οἡ {|| ρΡιϊὰ6 δηά ]1οθπίλοιϑποδῷ 
οὗ {πϑὶσγ ργησθϑ, δηαὰ {6 56 ΟΌ ΑΓ ᾿ηἰογοϑίβ οὗ τΠοὶγ 
Ῥεϊςϑίϑ, (ἢδξ πὸ ψΟηΦογ (ΠΘΥ Γαϊβθὶ 80 νἱοίθῃξ 3 
δίογη) δραϊιηβί 11. (Ὠοδατιάμα.) “Ἕ 

18. ἐν τῇ ὑπομονῇ "ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμών. 
ϑοηιθ μουΐὰ τοδά (ἢ ταν Μ858. Ὑεγϑίόηβ, ἀπά 
Ἐμίθογβ,) κτήσεσθε. Βυῖ ΚΚαΐη, γοιηδυῖϑ8, {Πδἴ 48 [υΓ65 
μιϑσοθαθά ἰῃ νϑγ. 7 ᾧ 18. {ἰὰ ἱπιρογαίϊνα κτήσασθε 
ἸΏΔΥ ἧανα (ἢ ἔογοθ οὗ ἃ ἐμΐιγα. 866 ἐς ποΐο᾽ οὔ 
Νίδιῃ. 10, 99. ὃς 44, 18. γείβιθίη γθῆθσβ “" 90}}}- 
ἰῖ6 νο8 10808," δηὰ ρσίναβ βθνϑγαὶ (]δββίοϑὶ Ἔδχϑηιρ]68. 
ὅν ἴη ἃ} οὗὁἨ {πδιι {{Π|8γα 18 (Π6 οομιρομηα ἀγακτάομαι, 
Ποῖ, 48 ἤργθ, (86 φίψιρία κτάομαι. ““Τθδῖ (ἢ πογάϑβ 
(βαγ8 (ὑδιῃρὺ6}}) πῦδν ἢδανο ἃ τοἰδίίοη ἴο ἃ ἐθιηροζδὶ, 
88 Ψ6]1 88 8 δἴθγηδὶ βϑαἰνδίίοη, 18 ποῖ ἔο Βα ἀουδίεὰ ;. 
θυ! 85 ἴΠ6 ψῇοϊθ αἀἰβϑαοῦϑα 15 ἃ ΡΓΟΡΉΘΟΥ, ἃ ἰγδηϑ8]8- 
ἴογ οὐρῇξ ἠοῖ, ἔγοιῃ {πα ᾿ἰρὶ8 αθογάδι!ί Ὀγ τὨ6 {]Π]- 
τηβηΐ, ἴο. δἴοιηρί τοηάοχηρῤ 10 πΌΓΘ Θχρί οἱ [ΠΔ 11 
παιιϑῦ Ὠδνο α μα. τὸ (06 ᾿ΙΘΑγο5 δ {Π6 {1π|6.᾽ἢ 
δε 4180 Κγρκθ. Τῇ ἔογοβ οὗ [86 ρῇγαβθ ροῦῆδρϑβ 
σδηηοῖ ΡῈ ἀδίθγμποα ἢ ΠΥ σανίδι γ.. 
: 920. ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὕ. σ. τ. Ἰ. Βν κυκλοῦ- 
σθαι (48 ΟΕ ΟὈΒ6σν 88) {Ππ|ὸ Ενδρε ἰδὲ 5ρ68κ8 ποῖ οὗ 
8 {π!ης ψὨἰοἢ 15 ἄοπθ, θα οὗ ψῆδί ἢδβ θερυῃ ὦ Β6 
δοςοπιρ ἰ8Π64, δηἀ 18 σοπεϊηιά, δἰηςα ἔογ (6 ἢϊρῶὲε 
τοσοιητηδηαρα ἴῃ νοῦ. 21. τ1ῃΠ6γα σου ἤᾶνα Ὀδοη πὸ 
Ἰοηρον 8ΔηΥ ρΐίδοςρ, [ἢ 1Π6 5ίερθ μα ὑδβη οοπιρ)]οϊεά 
«πὰ ρεγίεοιοά. Τῇθ. ραγίς!ρ!]α 18. ἤθγα ρυξ ἔογ (μ6 
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Ἰηδηϊέῖνο ; 88 ἴῃ (ἢ. 94, 80. ἀπά Μάγκ 4,16. Το 
νοΟΓα στρατοπέδα ἸΘΙΕ 89:65 αγηιΐοθ, ἰερίοηδ; οἵ 
Ὁ οἢ 566 Ῥεἴίβ. δῃά ΕἼβοποσ, Ργοΐυβ. 46 1. [μοχ. 
148, Β6αη. Ἐς ἫΝ “πὰ 

28. ἔσται ἀνάγκη μεγάλη, ἰἱ. 6. ρσγεαέ οαἰαπιέψ, πιῖ- 
ΒΟΥ; ἴῃ ΜΟΙ. 56η86 10 Δηβνογα ἴο (ἢῆ6 ΗθΌτ. ΓΤ. 
ΤΉι5 1ῃ {86 Ρᾶγα οἱ ραββᾶρα οὔ Μαίμον ψ πανό 
θλίψις. [Ιη {Π8 5686 [ἢ6 ψογά οσουΓβ ἴῃ Τοῦ. 8, 7, 
ὃ 11. ὦ Μδοο. 6, 7. ὅ8ο «150 ἴῃ {6 (Ἰ]α858:ςδὶ ψυιίοτγβ, 
ἴτοπι ΨἜΟπΊ ΘΧϑιηρ]68 ἃγὸ ῃγοάυσοα ὃγ ὟΝ εἰβιοίῃ, 
Κιοθϑ, δηὰ 1 οαβηογ: δχ. 51. Χϑη. Μϑῃὶ. 8, 192, 19. 
εἰς τὰς ἀνάγκας τὰς ἀλγεινοτάτας ἐμπεσόντες. 281. . 
Η. 12, 94. ἐπικουφίσαι τοῖς ἀπορουμένοις τὴν ἀνάγκην 
τῆς πενίας. - Ὠιοάτ. δῖο. ἔχ. Ρ. δ567. σπεύδων ἀπολυθῆς- 
γαι πότε τῆς ἀνάγκης. [τηυϑὶ 8ΔΠ4,. ἰ(ῃδι (Π18 βιρηῃϊῆ- 
οσδίϊοη οἴζθη ὀσουγβ η ΤΠ υσγ ἀϊ68. ; 

᾿ 94, πεσοῦνται στόματι μαχαίρας. Τα οάσοο ἐλ 
δϑιυογ 18 ὉῪ [πΠ6 ΗΘ ΌΓ. 68116ἃ ὩΓΠΡ, ἐλ πιομέΐι οΚΓ ἐδθ 
ϑισογά; 85 ἴῃ Ώδαϊ. 18, 10. ψἤθγο ἐῃ6 δερί. τη θιβ 
στόμα μαχαίρας. ΤΠ Ἔχργεβϑδίοη 8, μόνανογ, ἢοῖ 
ψη που δχδιηρίθ ἴῃ τἢ6 (ΟἸδββίοαὶ τγίίθσβ. ὍΠι8 
ΒΟΡἢ. 4746. 660. ἼδορΡἢ. δίιηοο. 1920. α. Βοίῃ 
᾿ΟΓ8, ΠΟΎΘΥΘΓ, ΠΔῪ Ὀ6 ἱδοιρῆί ρ] ΟΠ Δϑβι16. , 

34, αἰχμαλωτισθήσονται, ““5}}4}}.Ὀ6 ἰοἃὰ ἀ΄νἂν οᾶρ- 
βνριι ᾿ ψνογά οἵ (6 Αἰοχδηάσγιδη ἜΝ Μαςράἀοηϊδη 
ἰα!οςῖ, ἔρον αἰχμάλωτον γίγνεσθαι. 6 ρτΙτοάϊοίίοῃ 18 
1} νογιῇοὰ ὃγ {6 μά άβὰ οὔ Ἰντευίμαν, Δ 6βρδτ 
οἶΔΠγ πα ΓΟ] ον ίηρ, ραβοασὸ οὗ {πδὶ Πἰβιονίδη, (Β. 6, 
9, 4.) οἱἰοά ὃγ Μ᾽ ει(βιθίη : Τοῦ δὲ λοιποῦ πλήθους τοὺς 
ὑπὲρ ιδ. ἔτη δήσας ἔπεμψεν εἰς τὰ κατ᾽ Αἴγυπτον ἔργα, 
πλείστους δ᾽ εἰς τὰς ἐπαρχίας διεδωρήσατο Τῖτος φθαρη- 
σομένους ἐν τοῖς θεάτροις σιδήρῳ καὶ θηρίοις, οἱ δὲ ἐντὸς 
ἰδ. ἐτῶν ἐπράθησαν. | ἍΝ ' 
᾿ ΩΔ,, Ἰερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνών. [1α- 
τουμένη 18 ὈΥ 8ο0η16, ΟΧρίδ πο] ὀεοσμρὶοαά, πα (σοη86- 
4 Θη{1}) ρ)ογαποά: δπὰ ἰῃθν οἷΐϊα Αροο. 1], 8. 1 
Μδ8εος. 8, δῷ. τὰ ἀγιὰ σου καταπεπάτηται καὶ βεβήλω- 
ται. ᾿ ΑΠά 80 4150 {π6 (Ἰ]αββίοδὶ ψυσίἴογβ 86 186 νοτ, 
Ομ ῦβ οχρί δ! ἡ, “.5|}8}} θ6 ἱρῃοτη που ἰγοαῖθα,᾽" 
ΓΠἢι5 Υ εἰβίοίη εἰἴ68 (ὶς. δα Ατἰιϊς. 8, 11. “(Ἰοηςσυ]- 
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σαὶ τοΐβογαπὶ [4}14πὶ ν᾽ 6018 ῥγοχίπιαὰ φϑοίδίὁ, οἵ 
αυδίὶ υἱτίαϑαυ 6 νἱ, τὴδηΟἱρ 8 ἘΣ ΟΠ σθηογο." 1 
εαα, 2 ϑοιγῖ!. Ἐπ. 110. καὶ πάντα ταῦτα λαξ ὁρῶ 
πατούμενα. Απά ΟΠορρ]!. 639. νΠδΓα 866 ἴδε (ὐοπ:- 
Τηθηΐδίοτϑ. 

34. ἄχρι πληρωθῶσι καιροὶ ἐθνῶν, 1. 6. ἀνεη ἨΠΕ 
{Π6 δη οἵ υτηδη (Ὠϊηρσπ, ἤθη ΣΠ6 ὨδίΟἢ5 8304} Ὧο 
ἰοηρονῦ Ἵχὶβί. (Βοβϑηπὶ.) [ ρτγαΐοσ, βονανοῦ, [86 ἴπ- 
ἰεγρσγοίδίίου οὗ Κυϊποεῖ, ““υηδ] ἐῆς {ἰπ|6 ἤρθη ΠΟΥ 
{Πα δον: 8 (1Π 6 πδιΐοηβ) 5Π4}} βυβῖδν [6 ραηϊεδβαπε 
οὗ {Π6Ὶγ προ δηά νἱςα." 

. 9ὅ. ἔσται σημεῖα. ὅο ΑΡρρίδῃ 11, 585, 784. 8646. 
τέρατα καὶ σημεῖα ἐν Ῥώμη πολλὰ καὶ φοβερὰ ἦν. Απάὰ 
ἃ {ππ|||6 ἔυγίον ἡ ἃγ6 τηϑηζοηδα ἀμφὶ τε τὸν ἥλιον 
ἀηδῆ σημεῖα πολλὰ. 80 κ]80 Ατίαηνα. Οη. 1, 3. Ρ. 9. 
ΜΏΘΓΘ ἢ6 ΒδΥ8 {πδὶ ἀγοδῃβ ΨἜΙΟΝ τεραγὰ ἡλίου τε καὶ 
σελήνης καὶ τῶν ἄλλων ἀστέρων ἀφάνισμον, ἢ τελείαν 
ἔκλειψιν πάθη προαγορεύει ([Ὀτα5ῃ ον) κόσμωικα. 

45. ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν. Τῆς ψογὰ συναχὴ 46- 
Ὠοῖ68 8 σοηϊγδοίίοη, οὗ οομδέγἰοΐῖο, δηὰ 8 {πΠ5 υυϑοὰ 
Υ {6 τῃηραϊοδὶ νυτΐεσβ Ἠρηςθ ἰΐ γα ΘΠ Ϊ ἀθ- 
ποίεβ σηριιδϑέϊα, αἀπαϊοίψ, αἰδίτα885, δῃά. βοϊ!ειέπάθ, 
ψοἢ Βοϊἃ εἰ πιὰ οποπδιπθὰ. ὅδὸ αγᾶγ, 'ὰ [δ 
Οἀθ ἰο Αἀνοτχβίέγ : 

« Βουηᾷ ἴῃ ἐλὴηέ δἀδιηδηία ολαΐη, 
Τῆδ ρον δγὸ ἰδυρῆῖ ἰο ἰΔδῖο οὗἹὨἍ ρα΄η." 

Τῆι 92 (οσ. 2, 4. θλίψεως καὶ συνοχῆς καρδίας. 2050 
80, 8. συνοχὴν καὶ ταλαιπωρίαν. γν οἰριοίς ΔΡΡοΒΙ οΙν 
οἰἴος Ατίθηά. 9, 8. τοῖς πένησι, καὶ δούλοις, καὶ δεδε- 
μένοις, καὶ καταχρέοις, καὶ πᾶσι τοῖς ἐν συνοχῇ οὖσιν. 

45. ἐπὶ τῆς γῆς. δοίη τοσοηΐ (ομμηρηίδίοςβ (1 Κ 
ὑπαὶ Ὀγ ἐπὶ τῆς γῆς 18 ἀδηοίοά αϊίεείπο. Ὑεῖ Ὧγ. 
Οδρθ6}} ἀοέδηαβ (ρογῃδρ5 στρ }γ) [Π6 σοπηηοη 1η- 
ἰογργθίδίοη, ἢδπιοῖν, ““(ἢ6 Θαγι ἢ. Εογ {Π|85 ργεΐογ- 
ΘΏς6 ἢ Δ5810}5 [Π6 [Ὁ] ον ηρ᾽ ΓΘΑΒΟΠΒ : “ΕἸγβί, (που σῇ 
ἢ δι ργθοθάθϑ Β661}8 Ρεου Δ Γ]ν ἐο σοησογη (ἢ6 968, 
ψἢδί [ΟΠ 8 ΔρΡΡΟδΓΒ ἰο ἢᾶνα ἃ πῆογθ οχίθηβῖναε οὐ- 
Ἶεςί, δῃηὰ ἴο τσοϊδίβ ἰο {π ἠδίϊοῃβ, δά ἰο {6 ῃδριῖ- 
ΔΌΪΘ φαγί! ἴῃ “απο. Ὑπό ψ͵ὸ πρᾶν οὗ συνοχὴ 
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ἐθνῶν, ἀᾷ οὗ ἐπα ΤΠ] ρ5 ἐπερχομένων τῆ οἰκουμένη ; ἠοΐὶ 
ἴο τηρηξίοη ψμδι ἰοϊΐονο, ἰο νἱΐ, {πὶ {π6 ϑοὴ οὗ 
Μδὰ 58.18}} 08 866ῃ. οοηῃλίηρ οἢ ἃ οἰουά, νι στοαὶ 
αἴοτν δῃὰ ροῦγασ. Νοσ ἰ8 τὲ δ 8}} ρσοῦδθ]α (Πδί, ὈῪ 
{Π6 ἴοΓπὶ ἐθνών, παέϊοηδ, υδοα τἢτῖσα ἢ ἰἢ6 ῥτασρῦϊης 
ΨΟΓΒ6, ΙΔ} 65 }}} 1ογΓ Οὐηέϊέεα, δῖα τηαθδηΐ, 1η {ἢ18 
ΨΘΙΒ6 Οηΐγ, 967 δηά ϑαιηδυίίδηβ. δϑασοηάϊν, [80 
Ρτοϊοιοἢ σῇ οἢ {πὸ νοσδα ἀπάθγ δχϑι! δίῃ. ἱπέτο- 
ἄμσαδ, 15 Δοσιυιγαίθ Υ ἃ ἰβυ ρο 5ῃ6 4 ὃγ (6 Πβίοσίδη, 
85 Ὠοΐ σοιῃηηθηοίηρ {1}} σον {11|6ὲ σαἰδη 165 ψ ἢ] οἷϊ 
ἍΘΓΘ ἴο θοίαλὶ [Π6 6 νγ8 βῃου]ά ὃ6 δηθὰ ; δες (ἤριγ 
σᾶρ ἴα] δηκ ἰθιηρ]6, [{ποῖγ ἰαϑὲ γαϑοῦγοθ βῃουϊα δ6 1- 
νοϑίρα δηά ἰδκθϑη, δηὰ (ἢ6 ψγοιοῃοα 1 Παριδηΐβ ἀ6- 
βίτογοα, ΟΥ σαγτθα οαρίϊνα ἱπίο 411] παίΐοπβ." Τἢ6 

ΟΜΟΓΑ ἀπορία 18 σΟρίομΒΙΥ 1] υϑἰταίοα ὃν εἴδ. δῃά 
Μυλῖμ6. [τ ἀσποίεβ οοηϑιἐδὲ ἑἐπορία, 1. 6. ΠΓΘΓΆΙΙΥ, 
[Π6 ποξ Κηοιυΐηνρ τυδαέ ἐο ἦο, οΥ ὙΓΓΠΟΓ [0 ΓΤ Οἢ6- 
86, δὸ Ηετγοαΐδη 4, 14, 1. ἀπορίᾳ τοῦ πρακτέου. 
ἤπενν 2, 12, ὅ. καταλαμβανόμενος ἀφθασίᾳ τε καὶ 
ἀπορίᾳ. ρο 

25. ἠχούσης θαλάσσης καὶ σάλου. Τὴ Ψψαογὰ σάλος 
ἀσηοίε8 ποῖ οοἷν {π6 868, θυΐ ἰῃ6 ἰοββίπρ δῃὰ ὁοπι- 
τιοίΐοη οὗ [15 ψᾶνθ8. δ8ε6 Ηδβϑγοῖ. δηά (6 Θχϑηρ]68 
ἴῃ Ῥιβίείῃ. ΟΥἩ ΝΘ ΠΊΔΥῪ ϑιρμοβὰ δη ὀλεπαϊαἀα. ΓΘ 
Ψψογὰ ἠχέω 15 ΘΒρθο  ΠῪ ρρη να ἰφῳ {π6 τοδγίηρ οἵ [Π0 
868. “ἼΒ6 ΡιορΠοίβ (8ϑ8γ85 [,6 (ἸΙδγο) ραϊηΐ (6 ἢεα- 
γν6η8; Θαγίῃ, δηἋ 868, ἰη ἀγοδαάξαιϊ σοιηποίϊομ, δηὰ (ῃ8 
ὨΔΕΟΏΒ 1η ἰπητηθαἀϊδίε οχροοίδοῃ οὗ ἃ ἢπ8] ἀἰββοῖτι- 
ἄοπ, ψΏθη ΠΟΥ νι δῇ ἴο ἀδβοῦῖθθ ΔΠΥ ὑποοιηοῃ 
ἡδαν τὲ (Βαϊ 15 προ πΠα!ηρ᾽ ; 88 γ6 866 1ῃ 188..18. ὁπ 
(6 ἀεβιίγσασςοηῃ οὗ Βαρυ]ου." Ηδτα (ἤθη (ἢ6 τοϑῖ- 
Ἰὴρ οὗ {πὸ τνγᾶνϑ8 18 τηϑδηΐ (48 δαγι δ 68 ϑουηο 168 
816) ἴο ραϊὶπί ᾿π146168 οὗἉ ἀἶγθ οδἰ ΠΥ ; 858 15 ἔγεαυδηΐ 
ἴῃ (6 ἤδυτον Ροδί9β. Κυϊηοοὶ οὔβεγνϑβ, {π8ΐ [ἢθ το 
86ϑι ἀδηοίοα 4 ϑογὲ οἵ οοηβογὶθα πιαίογισι, ὈΥ 
ὙΠ1Οἢ [06 1 ΠΔὈϊΔηΐ8 Βῃουϊὰ θ6 ϑψερί ΑΥΔΥ φμαεὶ 
διγρίέο. ὅδ66 1Π6 ποίβ οὐ Μϑαί(. 24, 9. ““ 1.6 δοα 
απά ἐΐα τυᾶσεϑ γοαγὶκρ (οΌβογνοβ γ. Οὐθη) βυπιρο- 
᾿Ἰσαν τοργαϑϑηΐ ἃ οοἰϊοοϊίοπι οὐ ναυϊτίταἀδ οὗ 
ἴῃ οοπιπιοίΐοη : ἀπᾷ γοηυδης οοπιρποξϊοης τἸΘ ΓΘ ΜΘΓΘ 
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ἴῃ δανοσαὶ ρϑιῖ8. οὗ 7Ζυάσε, Ὀοΐοτγο {6 ἀθδίτωοίοῦ οὗ 
ψεγυδαίθ." δοιὴς Μ55. γοδὰ ἤχους θαλάσσησ, Ὑ οἷ 
Βροημοὶ δηῇ οἰμοῖβ ργείεσ. ὙΠδθη ἤχους ΝΠ] Ὀ6 ἃ σό- 
πἰέίνε 0. ὀδ᾽εοξ; 88 ἴῃ 186 δἰ αν Ἔχργοβϑίου οὗ ἶὰ 
424.,17. ταραχαὶ σκιᾶς θανάτους: 

20. ἀποψυχώῶτων. ἼΠ6 ποτὰ ηοΐ ΟὨΪΥ 5βἰζηιῆθβ ἐσ 
ἐτρῖνε, αἷο, Ὀὰϊ 15 Θᾳυϊναίαης 0 Οὐγ σοιμοῃ ΕΧΡΓΘΒ- 
Ββίοῃ ἐο ἀϊθ αἰσαν, ἐο ζαὶπέ; “ἢ πος τῆλῪ θ6 οοπ- 
ἔριν [6 Οτοοῖ ἐκθνήσκω, ΜὮὨ]ΟὮ ἢ85 ἰμ6 κάθ 5686. 
ο Αγγίδῃ, Ερὶςί. 8, 926. Ἔα νογὰ προσδοκία (48 4]50 

ἐλπὶς) 18 νΕΙῪ οἴζθη (85 Π6γθ) ιιδϑἀ οὗ {πε 2δαν οὗἉ Ἰην- 
τηϊηθηῦ οαδἰδιηϊίγ. ὅθε Εἰβϑῆοσ, Κυρκε, Μυμεβο, 
Κταρθ, δηὰ 1}οὐϑηθσ. Βυ ΚΙΟΥ σοιραγαβ ὅϑθπδο, 
Τηγοβί. “ Τγοριάδηιϊ, ἰγορι ἀδηΐ ροϑοΐογα πιᾶρηο. Ῥογ- 
ουἾβα τηϑίῃ, πο [δί81}1 οὐποία τυ ϊηδ 4υ.2588(8 ἰδθοῶϊ." 

426. τῶν ἀτερχομένων, 8Γ6 σρτηἰηρ ἘΡ, ἱ. 6. Ὠάρρθῶ- 
ἴηρ.. Πα ψοσγα 185 σΘΉΘΓΑΙΥ υ8ρἀ οἵ ευϊέδ, οἵ δἱ ἰοββὲ 
βιι ἤθη δηά μπετροοίοα ὄνοηίδ.Ό Απά 80 ἴῃ ρϑῆθγαὶ 
τΠς [μι δμερεγυθηῖο, νυ ις ἢ 18 υϑϑὰ ἴῃ 8 “Ζοσά 96 Π86 
Ὀγ Πογ. Ερ. (εἰϊθὰ ὃν ΝΥ οἰβϑιθίη.) ““Οταΐβ ϑιρεγνε- 
Ὠϊ6ἷ, 41185 ΠΟ ϑρογαδέέμν, οτα Ὁ Ἄ.Ψ0.. 

28. ἀνακύψατε, καὶ ἐπάρατε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν. ὅο 
Μαγκίδηα ροϊηίβ: ἔογ 6 ἀοιιδίβ ψ μοί οΓ ἀνακύχτειν 
κεφαλὰς Ὀ6 ποοΐ ἄτροῖ. Απᾶ νι σοᾶβοι : ἴοσ 
ἀνακύκτειν, οὐ ἰέδεῖϊ, πάις [0 Γαΐδα ὉΡ (6 ὈΟάΥ, ΟΣ 
ΔΏΥ ΤΠΘΙΩΡΟΙ οὗ 11. Βι 1 πᾶν ἢὸ ψἤογα βθοη ἔδο 
ψΟΓὰ δοοομηρϑηθα ΜΠ} 81 ἀοσιιϑαίίνα Ἔχργθβαῖνα οὔ 
ΔΩΥ τηθπῦοῦ οὗ (Π6 θοάγ. δεὲ γ᾽ είδίδειη, Κυρᾷκο, 
δΔῃηὰ [Οαβηθγ. [{ 18 ορροβοά ἰο συγκύστειν ἴῃ [,εὐξ6 
18,.11.- Τῃα ΡὨΠοϊορίϑῖιβ σοιρασα (ἢ6 86 οὗ 
ἐπαίρεσθαι “8 (πΠ6 [01 ογχὲ απὶπιδδ, οὐ σὲ αὐ σρέηι. 

48. ἀπολύτρωσις ὑμῶν, ψοι»" γεαεριρέϊοη, 1. 6. ἔγοπι 
[Π6 ΦΘν 58 ρεγβεσυθοη. Εὸν δίϊοσ {π6 βυρργεββίοιν 
οὗ {π6 ϑγπδάγιααη {π6 (ὐοβροὶ ψ͵ὸλ8 ἴδ τὭοσγα Ὄχίθῃ- 
δίνεϊὶΥ ργόραραϊεα. ΤηῈ Αροβί]6β ἱπάεθά, εἐχοερὶ 
Φοδῃ, αἀΙαὰ ποῖ ᾿ἷνα ἴο 866 (ἢ18 υἱΐοσγ ἀδθδιγυςιϊοη οὗ 
(86 - {ον 8 ρσονογηιηεηῖ. Βυΐ (6 φγθαϊοιϊίοη νν88 
ιἰογοὰ ψ ἢ {π6 1ηἰδηΐ (δαὶ [86 ΑΡροβεῖ65 βῃου!ὰ 
ςοιη ηϊοαίθ ἴΠ6 ῬΓΟΡἤΘΟΥ ἰο0 ΟἰΒΘΓΒ. 

28. ὅ66 {π6 ποίβ οἡ Μεί(ῃ. 24---83, β6ηα. 
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. 80, ὅταν προβάλωσιν. ϑυρρὶγ ἡρφὐμᾳ (45 ἴῃ 905. 
8η6 Ατγίϑη, Ερίοῖ. 1, 1ὅ. εἰϊοα ὃγ Ῥτγίς6,) οὐ φύλλα, 
ΟΓ κλάδους, δῃὰ {86 |Κ6ὸ. ϑε6 Κιθθβ δηὰ Κυρᾷκε: 
Οτοιῖίαβ εἰΐοβ ἥτοιι Π)᾽οβοοτγίά. προβάλλειν ἄνθος. 80 
ἐμ Ηεῦγ. γρ. 15. υϑοὰ οὔ ἐπ δυάάϊηρ, δῃοοξίηρ; 
ἕογίῃ, δῃὰ Ὀτγαῃομίηρ οὗ ᾿ΓΘ68. 
. ϑι, ὅτι ἐγγὺς ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; ἰ. 6. ἴπ6 σα-: 
πογαὶ βϑργοδαὰ οἵ {π6 (ἀοβρεὶ, ἢ] ἢ ἴοοῖκκ ρμἷδοα αἷΐοε 
186 ἀδδίγυσέίοη οὗὨ «6Θγυϑαίθιη. ὅ66 6 ποίς σῃ 
Μαίη. 84, 88, 5666. ᾿ 

84. προσέχετε ὃ. ἐ. τηῖπά, 6 ΟἹ γΟῸΓ ριυατγά, φυ- 
λάττε. Μὴ ὥσιν, ἰ. 6. Ὀ6 νψεῖϊρῃοά  ἄονῃ, τρη- 
ἤδγοᾷ ἀ1}}}, δηὰ υπῆϊ ἴον βοσίουβ ἐπουρῇξ ογ το] σίου 
ψιδίο Ὁ] 685. ΤῊ18. Β6η86 Οὗ βαρύνεσθαι, ἀηὰ οὗ 16 
Τδιη “γαυατὶ, 18 ΟΟΙΏΠΊΟΩ 8180 15 ἴῃ6 (ἸΔ55ϊς8] 
Ὑγιίετθ. 8566 {86 ἜΧΔΙΏΡ 685 οὗἉ ὃ' οεἴβ. Δα Κγρκο.. 

84. ἐν κραιπάλῃ, καὶ μέθη. ῬΓΟΡΘΓΙΥ βρῥακίηρ; 
[ἢ686 ποτα ἀἰἔδγ ᾿η [ἢ18, Πα ΠΊΕΙΥ, (Πὰς μέθη ἀδηοίθοα 
{πὸ ἀγυηκοϑη τ 861, δΔηα κραιπάλῃ (ἢς βευρ!ἃ 56η54- 
εἰοη, Ποδάδομρ, ἀμ ἤθανυ ἀδργδβϑίοη, Ψ] ἢ ΒΌρογ- 
γΘΠη685 δέϊον {ῃΠ6 δχοϑββίνθ. Ἄχοι ϑιηθηΐ ἢ85 Ψψόγῃ οἶξ: 
βοιἢ δα|υδ!ν πα ϑροβεηρ' ([Π6 τη ἰο βδϑγίουβ γϑῆρο- 
τἴοῃ ; δηα ἐβογθίογα ΔΓ ΝΘΓΥ Ῥγορεγὶν Ἰοϊπο. ΤΉΘΥ 
βθ6 ἢ ΝΟΣ (0 ὃδ6 ρΡυΐ, ὃν δνποούοολϊε, ἴον αἰΐ ϑοτὶβ 
οὗ δοηδιαί οὔοθθσ. 1 8 ΕΓ γ Πγ18 10 ἀ] οἰ Οι5}γ τὸ- 
ΤΏΔΓΚΒ : Οὐ μόνον ἡ μέθη, ἀλλὰ καὶ αἱ μέριμναι τοῦ βίου 
βάπτιϑουσι τὴν ψυχὴν, καὶ καταποντίϑουσι τὸν νοῦν... 

84. καὶ μερίμναις βιωτικαῖς. ϑαηΐ οὐτεὸ νἱῖαῖθβ, δᾶ 
αης νἱίδηη Ρογπθηῖο8 ἀ6 δοαυϊγοηάο νἱοῖὰ οἵ 
διηϊσίι,, ΓΟ 5416 4118, 8δ8( βυβίοησαηάδηη νἱΐδπὶ πὸ- 
ΟΟ58ΆΓ118, ΘΟ ρΑΓϑηίβ. (Κοθοῆθσ) Ὑ οἰβζοὶπ οορί- 
Οἰἰϑὶν 1ΠΠ8ἰγδίθβ οὶ ἐμ 6 ὀχργθββίοῃ δηά {Π6 90] θοῖ,, 
Οὐ ἐμὲ ράϑβαρεβ ψῇῃΐοἢ ἢ6 ἢ88 οἰϊεα ([ἢ6 τηοβί “ρρο- 
δα ἃγθ {ῃ6 [ὉΠ] ονίηρ. Οδίθηῃ ἀθ ἰυεηά. ναὶ. δ. 
ξηρότης δὲ τῆς ἔξεως ἕνδειαν πόματος ἤ τροφῆς ἢ ἀγρυπνίαν, 
ἥ μέριμναν βιωτικὴν, ἢ πολλὴν τρίψιν ἢ γυμνάσιον ἄμετρον 
ἐπιδείκνυται. ῬΏΠΟ ἀθ Ν'. Μοϑβ. ρΡ. 1560, 18. ἥρμοττε 
γὰρ ταῖς θυσίαις ἀφθαρτικωτέραν οὐσίαν ἀπονενεμῆσθαι 
πυρὸς, τῆς πρὸς τὰς βιωτικὰς χρείας ὑπηρετούσης. Ὠϊοά. 
Ψ)16. ζῶ, ΚΑ ΝΟΧί. ΕπΡ. ς. Εἰς. 1, 90, κατὰ ἀνάγκην 
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γὰρ ἔδει τὴν ἀπορητικῶς Φιλοσοφοῦντα, μὴ εἰς τὸ πᾶντε- 
λὲς ἀνενέργητον ὄντα, καὶ ἐν ταῖς κατὰ τὸν βίον πράξεσιν 
ἄπρακτον, ἔχειν τι κριτήριον αἱρέσεως ἅμα τε καὶ φυγῆς. 
ΤΏ βυδδίδῃξινα 15 δοπιθίϊ πη 65 οα ρα. 

83δὅ. ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται, ἰ. 6. ἀποχροςοίεαϊγ. 
566 Εςοὶ. 9,12. Τα νοσζάβ παγὶς ἀῃὰ σκάνδαλον δε 
ἔτοαυδηΐ ᾿πιᾶρθ8 Ἔχργοβϑῖνα οὗ σδίδτη ἐν, (48 ἴμ6 ΗΘ. 
ΣΟ, ἴθ ΡΒ. 89, 4. 8η4 1 Μδϑος. 1, 85. δ, 4.) σερο- 
οἶδ! γ δυο ἢ 848 ἃγὸ βυδάθῃ δηὰ υὑπεχρβοῖθά, (48 πεξο 
δηά 1 Βοη). 11, 9.) Ὁ ΠΟ πηθὴ ἃγο ἰάθη (ΚΘ ἃ 
Ὀφαδί ἴῃ ἃ ἰγδρ) θθίογε ἔῃ Ὺ δῖα ἀνϑῖβ. 

, 988. ἐπὶ π΄ τ. καθημένους ἐπὶ π. π-. τ. γι. Κάθημαι οΓδ 
ἀδηοῖθβ Ὁεῦ, 807 ἐπὶ αἰΐφαο ἰοτο, γεϑίάα, ἄυε. 80. ἰῶ 
7ογ. Φ5, 90. [μ6 Ηφθργ. ΣΜΙ͂ 5 ὅν, υῇῃϊοῦῇ {6 
δαρί. ΓΟΠΟΟΙ ἐπὶ πάντας τὰς καθημένους ἐπὶ τὴς γῆν. 
ΙΒ Β66 18 ἰο θ6 {6 86η86 Ποῖ ; δηᾶ, Ἰηάοοά, {β6γο 
ΒΘΘΙ18 ἴ0 6 δὴ δἰ πιδίοη ἴο (ἢ 6 δῦονγε ρδεβᾶσρε:. ὙΠῈ5 
αἶδο Μείι}ῇ. 4, 16. λ|Κ6 1, 29. 27οἢ. 6, 8. Αςῖἴβ 9, 2. 
1ὰ (815 β6η86 1Π6 πογὰ βοπιθάπιος οσοῦγθ 10. [Π6 
ατοοῖς ΟἸαββϑῖοαὶ τγῖοτγθ, δηάὰ δοϑάφγο ἴῃ ἴῃς 1.50. 
ΘΏ68. ὅ'866 δῇ]. 1,6χ. 'π νυ. ᾧ 8.6, Κυϊηοεῖϊ, ΠΟΤΈΡΟΥ, 
ἜΧΡΙΔΙΠδ 11 οὗ (Πο56 Ψῆο ἃγε οέδοσὲ, δἰοέἠῥωξ, δεσιγ6, 
δίς. δηά {{|18 5101 ΠΟ δΈΊ0η 15 8580 Πδίαγαϊ 8η6 σΟΠΊΙΒΟΗ, 
ἐδαῖ 6 πϑθϑάβα ηοί ἴο "αν ἐογιϊβδα τὲ Ψ ἢ δυςῇ ἢυ- 
ΙΏΘΓΟΙΒ ΟΥΘΟΚ δηὰ 1, οἰϊαίοῦβ. Υοὲ ἀδρὸ 1 
ψΟυ]α βθοῖν ἤΆγβ, δηά Π|{|6 βυ 80᾽6 ἴο {π6 σοπίοχί. 

80. ἀγρυπνεῖτε, πιο ἢ δὶ ΚΟῸρΡ ἘΡ Ποπίπη3] 
ῬΓΔΥΘΙ, {παῖ γοι! ΠΙΑΥ Ὀ6 δοσουηίοα ψοΓίμγ οὗἁὨ Ὀδίηρ, 
ἀοἰνογθα ἔγουι [ἢ 656 6ν1]9, δῃἃ ΗηΔΙΥ οἱ Ὀοίπρ' 1Ώ- 
ἰτοἀυςοά νὴ ΒοπουΓ ἴο (Π6 Μοββίδι, δὰ Ὀοιηρ 80- 
ὑὸς Ὀγ π. Τα ψογὰ σταθῆναι 18 ῬΓΟΡΘΟΙΥ ἃ 
)π61ς 14] ἰοῖτὰ : θυ 10 ΠΟΙ 566 π|8 ἴο ὃῦὉ6 υδοᾶ 88 12 
[κε 10, 8. σταθεὶς δὲ Ζαχκαῖος πρὸς τὸν Κύριον, 
ψ ΘΓ β66 (ἢ6 ἡοίϊθ. Κοϑομοσ ἢΠΠυδίγαίοθ Ὁ}}18 ἔγοπι 
{π6 Οτθηΐαὶ οὐδίοτῃμ οὗ σουγέίοτα δέανπαϊηιρ ὈΘΙοΓα 
{πεῖν πηοθδῦοῖ ἴο οχραοὶ δἴ8β σοπιπλδπάβ. ἡτῆ. 
(νη 1688. ργοῦ4}}1}1γ}} Θχρ ἰδ 5 17, ““1ο βίασπάὰ πὶ 

Ο Β06 σοηβάδησο, ἴο 6 ἀρβοϊνοά," ϑις. 10 σστπθ8, 
Ὠονονοσ, ἴο πη οἷ {Π6 δαπλὸ ΤΠϊηρ,. 

97. τὰς δε νύκτας --- ἐλαιῶν. ΤῊ5 χαὸ ἄοπο ὑοίὰ 



Ὁ ῶς Ξ“ἴἶ΄᾿ ἘΞΌΝ νυν -- 

Ἄς- 

5Τ. ΌΚΕ, ΓΠΑΡ. ΧΧΙ, ΧΧΙΊΙΙ. 807. 

(9 ανοϊά {Π6 βηδγεθ οὗ ἰδ ῬὨαγίθθεοβ, δὰ (0 σίνε πο 
τοοίὰ ἴον βϑρήϊὶοη : δηά δ͵80, ἃ85 Εὐ ἢ γ 1118 Οὔϑοσν 8, 
διὰ τὸ ἀπερίσπαστον καὶ ἐπιτήδειον εἰς τροσευχὴν' οὐχ 
ἧττον δὲ καὶ εἰς μυστικωτέραν διδασκαλίαν τῶν μαθητῶν 
δῇλαν γὰρ, ὅτι μετ᾽ αὐτῶν ἐξηρχέτο ἐκεῖ καὶ ἠυλίϑέτο, 
ἐἠαὲ ἀΐδ ημπά πρὴξ δ ἐλξθ πιογα αἰδεησαροά απὰ 
ἡ οά 7οὸγΥ ἀευοέϊοη, απά ἐλαέ ἠδ τιϊρἠξ αἰεπαά ἐο ἐδθ΄ 
1.076 ηιῳδέϊοαΐ ἐποέγιοξϊοΉ Οὗ ἠΐδ 1λιδοιρίθδ; Κ0Υ ἱὲ ἐφ 
ουϊά εμέ ἐμαὶ ἦδ ἐοοῖς ἃ} ἠὲς ἐοάρίηρ ἐΐονς εὐἱἐΐ ἐΐιθηι. 

88. ὁ λαὸς ὥρθριϑε πρὸς αὐτὸν. Γἢ5 νοτγά, ψῃϊςσῇ ἰ5 
{πουρσῶι το θ6 οἵ τῆς ΑΙοχδηάγίδη ἀϊαϊθοῖ ἔοσ ὀῤθρεύω, 
ἀοποῖθβ ῬΡΓΟΡΘΙΥ ἐο γίβα οαγίψ; 941γ, ἴο ρὸ δρουΐ δὴν 
Ὀυδβίπ 685 Θαγὶν ; 86 Ϊγ, 20 σο ἀπῷ τυδετε οαγίψ; ἴῃ ἴ11- 
ἰβ(]ο (88 ϑοῖὴθ {π|01Κ} οὗ ἰῆ6 Ηθῦτ. ΘΓ. [1 
ΒΟΣΟ βἰρηϊβεξ, “ γοβογίβα ἴο ἰτ δαγὶγ ἴῃ (Πὲ τηργηϊηρ."ἢ 

ΓΟΗΑΡ. ΧΧΙς 

᾿ ΨΈΕΒΒΕ!, ὦ. ὅ66 Με. 96, ὦ, βεα4ᾳ. δὰ Μάγκ 14, 
1.9, 28. 

8. εἰσῆλθε ὁ Σατανᾶς εἰς ᾿Ιοῦδαν. Ἐλοθοηιη. ἀθοσζῃβ 
1 ὩΠΠΘΟΘΒΘΔΙῪ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ἰοοαΐ απά ρμἠνψσίοαΐ ΘΗ ΥΥ 
Ἰηίο ἔῆθ ὈοαῪ οἵ 0648; Ὀυζ {1 ηΚ8 [ἢ6 5686 15, (δὲ 
ψυ445 σοηςαϊνοά δηα τπηραϊαίθά [ἢ ἢ 18 τηϊηά ἃ πιοϑὲ 
ἀϊαθοϊῖςαὶ δηά μοίποιιϑ οὔθ. ΕῸσγ (οὔβογνθ 6) 
88 ἰἢο56 ψῇῆο ΟΌὟΘΥ {Π6 ἀϊνίηα τηοίίοη, δἴ6 βϑἰἃ (ὁ Γ8- 
φοῖνα τῆς δρίγιῦ 88 ἃ αἰνίηθ σαρδί; 80 ϑδείϑῃ 18 ϑβαϊά 
ἴο Θῃίογ ἰοίο {ῃΠο886 ψῇο σοηβοηΐ μἴ0 ΟΓΙΠΪη84] 88» 
βαοβίίοηβ. ὅ66 4οἢ. 18, 9. Ας(8 ὅ, 9. Ἐρξρβ. 2, 4. 
Οοηϑυὶ [Π6᾿ οί οἡ Μείιῃ. 8, 16. 4. 1. [Κο Φ, 27. 
δ {μη (δαὶ {Π6 (ο]] ονίηρ ψ]σγάδβ, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθ- 
μοῦ τών δώδεκα, ΔΓΘ πηοδηΐ [0 πηᾶῖῖκ (Π)}6 ἢ ΘΙ ΠΟΙΙΒΏΘΒ8 
οὗ ἢ19 οἥδηςς ; δῃά ἢθ {ὩΓΓΠΘΥ ΟὔΒΟΓΥνΘ5, (8 80 8[1Ὸ- 
οἰοῦβ 8 86 οΥηθ, {Παΐ 11 οοὐ]α βΟΑΓ ΘΙ ἢ6 86- 
ςσομηίοα [ῸΓ οἡ πϑίυγαὶ ῥγῃοί 65, δὴ {πογοίοσα 
δρειηθά ἴο τγϑαιΐγο (86 Βυρροβιοη οὗ ἀθιηοῃίδολὶ 
ἈΘΏΟΥ. [Ιἢ (ἢ 8 ορίΐοῃ, Κυϊηοοὶ, δηὰ οἴμαῦ τοοθης 
οοπιησῃίδίοτδ, οοϊῃοϊήθ. [119 ἀπ ῆςσυϊ, μονονοῦ, ἴο 
ΓΘΟΟΏΟΙΪα {818 ἱπξεγρταοίδιίοη (ν  ἱοἷλ 15 1140} 8 [0 ΠιΔΗΥ͂ 
βογίουϑβ οὈ]βοί0Π8) 1 νἈΓΙΟῸΒ ρα 588 6168 οἵ δοιιρίαζγο. 



5866 9085. 18, 927. [1 τὐὐδὶ τοῖον [ἢ γόδάου ἴο δῇ ὃχὸ 
ςο θη ποία οὗ τοί! 5, νν ἢ] οἢ ἢ ΝΠ} ποῖ Ὀ6 ἢδορ8- 
ΒΆΓΥ ΤῸΓ [16 ἴο ἰγδηϑβδίθ δηά δάὐαρί ἴο 15 086, 48 τα 
ἢ85 εἰγοδάγ θθθὴ ἄοῃπο ((πουρῇ Ποῦ ΔΠΥ Δοκπον- 
Ιοάσπιθπι) Ὀγ Ὠν. ΜΗ Όγ. 8 ζο!Πονίηρ οὔδβογνα- 
ιἰσῃ οἵὐἠἨ Εν γπυ5 (ΠΟΙ βθοιηβ ἀογινοά ἔγοπι 

. ὈΒγγ58.) 8 ποῖ υόγῆυ οἵ δἰτοηίοη : Πρότερον μὲν, 
γὰρ ὁ Σατανᾶς ἀπόπειραν ἐποιήσατο καὶ διεκωδώνισε τὸν 
ἄθλιον ὕστερον δὲ γνοὺς ἀφορισθέντα, αἷς ἀδιόρϑωτον, 
θάῤῥήσας ἐπεπκήδησεν. 

4. στρατηγοῖς, οἤέοεγ8. ΤὮθ86 ψογα ποῖ τηξἐϊανῳ 
οὔδἭοοτβ, Ὀυΐ ῥγέβϑιθηῖ8 οὗ {π6 Τό ρ]6. (ϑεὲ ἰηΐγα, 
δῷ.) Αοεςοτάϊηρ ἰο {πὸ 26 ν» 5} οσυδίοιι, {πΠ6 1ονη68 
Δη4 ΡῬυεβὶβ Καρί (ὈΥ τγΓΠη8) ἃ πίρθον παῖς ἴῃ (6 
Τορΐθ, ονοῦ Μακε ὁΠη6 ρῥγοβϑίαθβα ψῇῆο ψὰβ οδ᾽ δά 
κατ᾽ ἐξοχὴν, ἴῃ 6 ρτγείεςς οὗ ἰῃ6 Τεηρῖ6. ὙΨι [ἢ 688 
ΨΌΓΘ 830 8880Οἰδίθα ρογβοηβ οὗ γάηκ, ψῆο Ψ γα {|Κὸ- 
ἶ86 ο4)}6ἀ οὔϊοογϑ, ΟΥ ργεΐβεϊ5. ΟΥ̓ {Π15 συγ οὗ ἴῃς 
Τοιρ]6 πηϑπίίοη 15 πηδάθ ἰη 2 Κίηρβ 25,18. 7δεεε. 
Ρτοίβοίβ ψϑγθ {πογθίογο οἷδιοσ, ποῖ Βοιηδη8. Πιιβ 
Αἤδῃ, ψῆο Ἧγ88 ργοίδοϊ οὔ ἐπ Τϑρ]α, δηὰ 185 Ἰο!ηεάᾶ 
ἢ {Π6 Ηἰρῖ Ῥυίθβί, 185 βίιρΙῪ ο8|164 στρατηγὸς, ο[}}- 
δον, ἰῺ 908. Δηϊ. 90, 6, Φ. Απὰά πο ποηάᾶογ; ἴογ (6 
ψοτὰ στρατηγὸς αἴ ἰῃδὶ ἰ(πὴη6 ἀδποίεα δπιοηρ {Π6 
Οτοοῖβ, ποῦ ΟΪΥ 8 τ Πἕαγν, Ὀὰΐ ἃ εἰν!]} ΟΠ ΠΟ, ἱ. 68. 
»πιαρὶοέγαΐεα, ΔΏΥ ῬΟΥΒΟΏ δὶ ονϑῦ οἴ ο β; 84} ψ ῇῃιοῇ 15 
1Πυβίταιοα ῬΥῪ 1 ον]!ηρ, ἴῃ ἢἰ8 ΟΡ. δ. Ρ. 8, Ρ. 987. 
8644. ὅ66 430 Πρμείοος ἴῃ ἰος. (Βοδόπηη.) (οη- 
8}}0 Καθ 531: ΟὈὐπηπηθηΐ. ἴῃ. Ὁ φογοῖ. Αἴπθη. ργοὸ Ηγι- 
σ8η0, ἢ. 826. ᾿ 

“- ὅ. σονέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. Συντίθημι 5ἰρη!ῆοβ 
. ἴο οὔραρα ΟΥ ΡΓΟΠΊΪ86 οὔ σοηάἰιίοη ; 85 ἰῃ 908. Απί: 

18, 4, 7. Χεη. Ηἰ8ι. 8, ὅ, 6. ἃς (ἔςοη. 7, 9. 
- 6. ἐξωμολόγησε. Τῆδ ψογὰ ἐξομολογέω 5:ρη 68, 
Ῥτορεγῖν, “’ ἴΟ ΒΔΥῪ [88 βᾶπ|6 ΨΊΓ ΔΩΥ ῬΘΊβοη, ἴ0 ἀρτεα 
μι ΠΏ, ἴο ἀρΊΘ6, δηραρμθ (ο ἀο λὴγ (Πρ, 88 
βεγθ. Πὶβ Ἰηἰογργοίδιϊοη 15 σοπῆγιπθα ΌΥ ἃ Ρᾶδβᾶρδ 
οὔ 1 ,γῖδβ (οεἸεα Ὀγ γγεϊβιίθί ἢ) : εἶπον οὖν ὅτι τάλαντον 
ἀργυρίου ἕτοιμος εἴην δοῦναι. Ὁ δ᾽ ὡμολόγησε ταῦτα ποι- 



51. ΚΣ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΣ. ὅ09 

σε!» --- ἐπειδὰν δὲ ὅμοσεν, ἐξώλειαν ἑαστῷ καὶ τοῖς παισὶν 
ἐπαρώμενος, λαβὼν τὸ τάλαντον με σώσειν. Ἰτς 
: πο] 4. 5ε6. διῇ. 26, 17. βοη4ᾳ. δορὰ Μασῖ 14, 22. 
8644. δηἀ [ἢ Ποί68. ᾿ 
, 15. ἐπιθυμίᾳ ἐπεθεύμησα τ. τ. π. Φ. Αἡ Ἠεθταΐδηι. 
80 αεη. 81, 80. ἐπιθυμίᾳ γὰρ ἐπεθύμησας ἐπελθεῖν εἰς 
τὸν οἶκον τοῦ πατρός. ΒΙΔοῖ 41}, ᾿ηἀ6οα, δῃὰ οὐ ϑῦβ, 
Ριοάυοα ψῆδι (6 Ὺ {πη΄ βία] 8 Γ Ρἤγαβοβ ἔγοπι (ἢ 8 
Οτροκ γγιίογα, δυῖϊ ψηϊοῆ, 1η [δοῖ, 8.6 ποέ σὲμρίαν". 
Ἐογ ἴῃ Ηθῦτον {115 ΔἸοπὶ 85 δὴ ἐπέθηϑευο ἴοτοθ ; θυ 
ΒΟΆΓΟΘΙΥ ὙΕῚ 80 ἰῇ (6 Οατοοκ ππδῆ δε 88, [οΓ ἰῃ- 
βίδῃςο,. ἀγορὰς ἀγορεύειν, ὅς. οὐ ἩΠΙ ΟΝ ΘΟΧΡΓοδϑιοῦ 8566 
Μεαῖηῃ. Οἵ. Ο.. ἀδδα " ἜΝ 
. 16. ἕως ὅτου πληρωθῇ. Α {Ππἰηρ 5 βαϊά ἴο 6 οσοη- 
ϑῃιηγηηαίοά, ἤθη ἰ( 18 ρογίδοϊ οΥ σοταρ]οῖθ. Τδ6.6Χ- 
Βταβ8:0η. 1 010}}165, {παι ἴδ ψ}1}} ἤν ΠΟ ἔσο Σ βοςιεῖν 
ψ ἦ το οἡ οδαγίῇῃ, 85 ἃ ἔθ ἰονν- δ. ι 
. 17---ΨἋ).)0. ὅ86ρ ἐδα ποίδ8 οὐ Μδιιῃ. 906, 27, ὃ 28. 

190---90. σώμά μου, τὸ ὑπὲρ ὑμων---ἐκχυνόμενον.. Ἢ εἴ- 
βέρίη οοραγοβ [1Ρ08η. Οἵ. 85. Ρ. 705. Α. ταχὺ γ᾽ ὧν 

. αὗτος τὸν κιψαίγειρον ἢ τὸν ἴζὀὃρον ἐμιμήσατο, καὶ τὸ σώμα 
ὑπὲρ ἡμῶν ἐπέδωκεν. 'ΓΗυογά. 4, 49. καὶ κοινὴ τὰ σώ» 
ματα διδόντες, ἰδίᾳ τὸν ἀγήρων ἔπαινον ἐλάμβανον καὶ τὸν 
τάφον ἐπισημήτατον. Ἰ)ίοηγϑβ. ΗΔ]. Α. 8,16. 140, 
Ὦ. 44. ν». δθ6. ». ἀναμνήσθητι τών ἐν Πύλαις ὑπ᾽ ἐλευ- 
θερίας Ελλήνων δεδωκότας τὰ σώματα" νἴγεγα ἢ οἰδίεϊῃ 
σαῃ)θοίαγοθ, ἔον ὑσ᾽, ὑπὲρ. 1 ργοΐδν ἐπ᾽, ὅθε }08ε1}. 
θ..7. ἴο νῃϊς 1 δᾳὰ 1)᾽οηγθ. Ηβδ]. !, 1δῷ, 11. ἐὰκ 
ἔκοντες συνεπιδιδῶσι τὰ σώματα προκινδυνεῦααι τῆς πα- 
τρίδος. " ἀπ αΣ 
- 19. τοῦτο ποεῖτε. ε. τ. ἐξ ἀ. ϑοδοορίίροη Παγθ σ[68 
νδιίοιιβ ΒαθὈιηἶο8] ραββαζοβϑ, ΨΒΙΟΙ (ΘΒΕ [ἢ ἃ .ΓΘ- 
τ Καθ τηδηηθσ, ἰπδὲ (6 δησίθης ονιϑῆ ΟὨυτγοῖὶ, 
1 σα οργαίίηρ, ἴπΠ6 Ῥάβοθ8] [δαϑί, αἰνψαυβ μδὰά [ἢ νἱ ον 
ἐπα βυβουηρθ οὐἩ {πΠ6 Μεββϑίαῃ. “ἜΠ|ιο, {πογθίογα, 
ζδη ἀουδὶ (8ὰγ8 [.6) θυ (πὺ [Π6 δῃηοίϊθηϊ ζ6νν8 αἰ νὰγ8 
δοκηον! άρσεοα (ἢ γῖβὲ 85 [6 βοορα δηά 1ηίθηξ οἵ [[ἴ8 
ἔραϑί, Μιιοῖν ἰ8 ἢ τὸ θὲ ἰαιπθηϊθαά {Π61}Ρ ΡῬοβίοΓ 
δου ἃ Ιαθουγ τπάθγ δας ἢ τηθηία] ἢ πἀπ688, 88 ἰῃαῖ 
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ἀπο ν Μ1}} ταῖδοσ βερίοος (πεῖς φαϊ νδίίοη ἰδ δοῖπονς 
Ἰεάρα {{18 {τυ ἢ. 

41. ἡ χὲρ--- ὀπὶ τῆς τραπέξης. Αη Οτίεπα! ἤρα, ἴον 
ἐς {Π6 ρογβοη ὙΠΟ 8[Π|4}} ὈΘΊΓΑΥ ΠΙ6 [8 τί ΤΩ αἱ (Δ 6.᾽" 

φῷ, πορεύεται, σοοῖῃ (υπίο ἀερίἢ!). Ὅῆθ Ηεῦτον, 
Οτεοῖ, δηθὰ [,αἰϊπ ψγίϊοσβ υϑ9 νϑγρ8 οὗ ἀεραγίίπρ' ΡΥ 
εὐρΠοιΐδηι, ἰο ἀδποίο ἀσδίῃ. ὅθ Ῥαίαϊγεῖ. Οἱ {15 
1Π6 Ὀεδὲ ν τίογβ ἀγα {Ὁ}} οὗ Ὄχδιῃρ]θβ. 

ᾧφ. ἐγόνετο φιλονεικία ἐν αὐτοῖς. ΜατγκΙαηὰ ψοιυὰ 
τγδη 9 δῖθ, ““ ΠΟῪ (ἴογα ἢδά Ὀδ6εδη ἃ σοηϊθητςοη ὈΥ 1.8 
ΜΆΥγ." ““ὸν (οὔδβεγνες 6) Μαεαί μον δπὰ Μαγκ 66} 
5, (πδ΄ (Πὲ8 οοηςοητίοη ἢαρροηθά ἐπ ἐδς , δοίοσο 
(ΠΟΥ σδπιθ ἴο ΨΦογυβδίοπι ; πᾶγ, {ιγίποτ, Ὀθίογα ΒΟΥ 
οδῦϊε (0 Ψεγίςπο. (Μαί. 20. Ματκ 10.) [{ ἀοθ8 ποὲ 
566) ὑγορδῦϊα (πδΐ {ποτα βῃου ἀ θ6 ἃ ἀϊϑρυΐα σοη- 
ΟΘΓΏΪΠΡ ῬΣΙΟΓΙΥ δἱ ἐλίς {π|6." [|π| [18 νον οὗ {Π6 
8 0]6 οἴ Αἰπιοβί 4}} {π6 τεοθηΐ (ὐουμηθηϊαίογβ (85, [ῸΣ 
ἰηϑίδηςο, (αιρθεῖ!, Εποθοητυ 6γ, δηα Κυϊηο6]) 60- 
ἑπῃοῖϊάθ. οάάτγιόρα, ἴοο, δά πη18 {π8ι γγὸ σδῃποί δὰ0- 
Ροδα δβιιοῖι ἃ σοῃίθηιοῦ [ὉΓ 5 ρ Στ βῃου ἃ πᾶνο 
οοσυστοα ᾿τηϊηοαἀϊδίο  Υ δἰΐοῦ 80 αἴοοίπρ' ἃ ἰθδβοῖ οὗ 
ΒυΠΗΥ ; δηὰ ἢ ργδηΐίβ, [παῖ ΓΚ δϑθι8 ἕο ὃς 1685 
δχαοὶ ἰῇ ποῦ ἰῃ6 οτήδϑγ οὗ πὸ (δα (δ6 οἵδος 
ἘνδηρεΪ Ἰείδ. 
5. ϑὅες Μαί. 20, δ. καλοῦνται. Τα 

ψογὰ εὐεργετὴς 86 διἰιγοηρ τὺ Ἴτθεῖε ἃ {|6 οὗ ἰιο- 
ποῦγ, δια ρηϑ ἰσ 4}} πιῖίνο πεὰ ἀρϑογνοα μνοὶἱ οὗ (89 
ἘΔΟΏΔτΟΪ ΟἹ 8ἰλίο, ἀείοηρβοα 115 θα γ 65, οε ᾿πογοδϑϑά 
δε ποποῖγ. 80 (6 [,301ὴ μαέον ραέγία. ΤἤοΒ Οπῖδα 
ἴηὴ 4 Μδος. 4, 2. 15 58:0 ]64 ὁ εὐεργέτης τῆς πόλεων. Βαΐ 
τῆς οὐρηποηιθα 88. σίνθη κατ᾽ ἐξοχὴν, (ο ἀΐηρ8 (85. Ῥιο- 
ἰοῦ Εὐεργετὴς), δῃηά ἴο σἰο οἰἰΖοπ8 48 ἃ π[α οὗ 
βοποιγ 8566 δῃ!. 16χ. δηΐ ἴῃς Οὐλςβ {Π6Γ6 τγὸ- 

Ἐ ἸῸ βθθμ}8 ("8 γ8 δῃιρθ6}}}) ἰο ΒῈ οὖὖἦ Ιμογὰ 'Β νἱενν, ἴῃ ἴΠ 6586 1- 
διγιοἰοἢ 8, ἢοΐ ΟΠΥ ἴ0 οἤδοκ ἴῃ ἢἷβ Αροβίῖββ 8}1 δι εοη οὐ ρονοσ, 
ΘΥΕΙΥ ἱπηρ γί ἢ βανουταά οὗ ἃ ἀσβίτε οὗὨ βυρϑγι οσμ  δηὰ ἀστοῖς 
πὲϑο οὐοὸν ἰλοὶγ Ὀγοίδγθη, θυ Αεο ἴο ταειγϑία Η ἐπέμοβη οἵ νΗ 
σοὶ 16 πθᾶγ ἃ Κίη ἴο ἴἴ, {ἰἸ6 αἰδεοίαιου οἵ ἀϊειἰποιίοι ἔγοια {1169 
οὗ τεβρϑοῖ δηὰ ἀϊζηγ. Αγμαϊηβὶ (ἢ18 νἱσθ ραγισυϊαῦγ, ἔπε οδαδα 
ὑπ δον σοπδίἀογαϊίοη δοοπβ ἴο θ6 Ἰον}] ἃ. Τηα τοβοοιϊίοη ἠδῖι- 
ΤΆ}}]} βυμαεδιοὰ ὈΥ ἰὶ '5, Ηονν {16 ἅτε δηγ (ἢ τηοβὲὶ ροϊῃροιδ ερὶ- 



51. ΚΕ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙ͂Ι, 
δ11 ἐδυτοὰ το. 80 ΤΗπογά, 1, 129, κείσεται. σοι εὐεργεσία ἐν τῷ ἡμετέρῳ οἴκω ἐσαεὶ ἀνάγραπτορ. ᾿ Κ560, ὁ μείξων -.᾿ νεώτερος, ΤῊ νοτὰ γεώφερος ἢης 

(ἰἐἐξέθ) φῃὰ Ὁ) (δον) "γ ἐ Ἂ 
ΘΙ ψοχὰ. (Κυϊη.) Κυρκο δ Βῆοννῃ ἰἢαΐ (ἢϊ8 
Ἰάἴοπι 18 Τοὰηα ἴῃ 1ὴ6 6 ἰο ΓΚ (ΟἸαϑϑβίοβὶ) ὙΓΙΟΓΩ, . αἷς ὁ διακονῶν. εἶδ8ι15 ὙΡΑΒΗ θα [ἢ6 ἴδοέ οὗ ἢὶ5 41 “οξτΟΉ ἢ τηορϑί ΘΠΙΡ ΒΔΕ Δ] ΟΟΙΏΤΗ ΘΠ 64 ἐο ἔἤθῃη ἐς 
Ορϑδγνδηςθ οὗ. Πχγιιέιι8] 

ἶ ἐδ. ὑμεῖς δὲ ἐστε οἱ δ. μ. ἐ. ἐτ. πει μοῖς μου, ΠΠει- 
ῥασμὸς 15 ψγ6 1} ΓΘηδγθὰ ὃγ Ὡοδαεὶ 88 δη4 Ομ} ἰαές, 5'ποο [ἢ6 ψοσῇ ἷβ ἀΡΡΓΟΡΓΙδίρΙν φορὰ οὗ ἔδοϑ 
ΒΓ ΟΕ Θης ἀπα Βανουι 65 ψῃϊοῃ ΓΘ βθηΐ ἴο ἔγῳ ως, 
ϑὲεε δ. ἢ}. 19 χ. 

20. διατίθεμαι. ὑμῖν. ΑΙΒογιῖ 8η4 Κυρκο ἐδκϑ {86 ΟΣ 00 εἰβην δεφιοαέθ, με (ἢ Ι 15. ΒΕΏΒ6, Πονώονος 

» δῖνθ 1: 1Π6 βθῆβ6 οἔ Ῥτο- Ἰεά; Δῃα 50. (ἢς σίας νεγβίοῃ, δπᾷ Ἐυιμγτοΐιβ. ΤῊ Εἰ, Ὑ', μὰς ἀρροὶπέ. Βυι ἰῃαὲ 9 ἴοο ἱπάδἤωϊίε ἃ ϑρτηβοδείοη. ΤῊ ψοτά ἠθηοῖθϑ, ργο ΟΥΙΎ, ἰο ἄξβροδε ἈΠΥῪ τρΐηρ,, ἀΐφρονα Οὐ, δεφμοαέλ, δῃηὰ τγδα 866, ποῖ ΘηΪγ' οὗ. ἐθϑέδπηθηΐαγν θεαιιοβέβ, δας οὗ φοζρριπ δῆ 5αβε- πιονίς ἴῃ σἜΠΘτα, Ἡρηςο ἱς ΟΟτΏ68 ἴο τηεϑῃ (45 ἢ θτο) δι α96 ὕον, ἐο μροηιῖρο, ὙΓΠΙΘὮ ἴ5, ἱπάθ6α, ἃ βοσέ οὗ βγαηέησ, Ἀπὰ τῃῃ5 168 ΨοΟΓα ἰ5 τϑηάογοα γῪ Ματιΐ- ἰαπ ἀμ ΟΔΏρ σε] “ἘΠ 1 ΒΒου]α Ῥγοΐοσ δεσέδισ. 8.86 ΤΟ ΓΙ αρσο, 
ες 98[, 566 Μαίιῃ. 96, 81, 55. 8666 εδὰβ ον δὰ" ἄγεεθοβ ἢ Π186 1} ο Ρεῖεγ; γεῖ 80 [1ἢδξ ἢ νοτα5 ΓΩΘΥ 

ον ΟΣΙΗΥ δος τεράτά οὗ ἃ ποοά πτηειῶ, ΜῸ ὀὔϑαγμεα ἢον γΉ εἰν, τῆτουρ ΒΕΥΥ ΠΥ ἀπ βαιλουγ, εἰμθν ττε ΒΟΙΩΘΟ ΒΘ ῥγοβεὶ 
ξ. " Μαρ]δηὴ δηὰ ΟαιΏρθΘΙ!, πο νἱεμ αι γϑδβοη, δάορε ΠΣ ὑιδὶίοιν οὗ ΤΒΘορΉγ ας, πηϊοὶ 'δ, δεατέθεμαι ὑμῖν (καθὼ μοι ὁ πατήρ μον βασιλείαν) ἵνα, ὅς. 



δ14 8Τ' ΤὔΚΕ, ΟΗΑΡ, ΧΧΙ!, 

ἦδανο τοίδυθηοθ δἷβο ἰο ἔπε οἷδμβος Αροβδίίοβ. ϑοῦλα 
σοηῆάφηϊξ Βραοοἢα5 βοοῃ [0 ἤἴανα θθθὴ υἱλεγεά ὃν Ῥε- 
ἐοῦ, ἰο ψῃϊοἢ οὖγ [,οτὰ τπλκ68 ΔΏΒΜΘΙΡ 1ἢη {Π6 ψογάα 
ξοϊονηρ. δε Ζοἷ. 18, 86: βεηᾳ. (Κυ]ϊη.) 
. 8]. ὁ Σατανᾶς ἐξητήσατού. Υ εἰδείη ἀπά Κυϊηοεῖ - 
σείεγ ἰο Ψοῦ 2, 0. δηά Κυϊηοεὶ τΠ]ὴ 5 δ. {Πογὰ 16 
ἤοτθ δὴ δ᾽] υδίοη ἴο {6 51Ό0ὙΥ οἱ «δ᾽ [οιηρίδίοπι 
ΤῊηΐβ κδ5 {Π6 ορίηίου, οο, οὗ Επιμγηγυβ, πὸ οἢ»- 
βαῖνε : Ἔθος γὰρ αὐτῷ τοὺς δοκιμωτέρους ἐξαετεῖ 
πρὸρ πάλην, αἷς τόν [Ι͵ώβ. ΤὮΣ ΜοτΓά5 ἐξαιτεῖν δηὰ ἐξα:- 
τεϊσθαι 5: ΧὨ, ἴο τοί το Δ 9Π6 10 ὑ6 αἰ νοτοά ἴο 
ι18, ὙΠΕΡ ΕΡ ΒΓ οοά (485 ἴῃ Χρη. Αη. 1,1, 8. 1)6- 
τοβίἢ. Ρ. δ40. οἰἰδὰ ὕὉγ ὅ6ἢ}, ἰο ψΒίοἢ 1 δα Ἐλρ. 
Βαῦςοδ, 8477.) ΟΥ (48 ἢδγθ) Γ0γ οὐ, 1. 6. ψ ΒΟΙΠΟΓ ἴος 
4τἰα], οὗ ἴὸγ ρυπιεμιηρηί. ΟΥ̓ (18 Β6Ώ86 ἸΏΔΏΥ ΘΧχϑῆϊ- 
Ρε8. δ(Ὲ ργοηιιοθὰ Ὀγ Βαρβιεὶ, ΤΥ εἰβίβιη, δηὰ [γπίβοῖ 
οη Ηοτγοάϊδη, 1,12, 1Φ. [11 παιδί ἤθγὸ Ὧδ ιησογβίοοά 
46 πιεέδρί μου Π}Υ ἀρηοίο 6ρρείϊέ υοδ. 

81. τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν αἴταν. ΤἢΘ Ψογά σιενιάξαων, 
τοι αἴνιον, α δίουθ, 5'ρηῇῆθα ἰοὸ οί, οἵ τοΐμποισ, δπὰ 
85 ἰπδὲ δυρροβεβ δρὶ(δἰίοη, σοπιηγοίίοη, δη ἃ ΒΟρΡΕΓ8- 
Ὧοη, δὸ πηοϑί (ομδιηεδηζαῖοῦβ ἀργοο, ἰἢδί 1: ἀδῃοίοα 
“ εγέωγδ, ἰηοδοη, υπάσγμίηθ, δηἀ Τνεγ ΠΟΥ γοὺγ 
Δ εἴν." Βὺΐ ρογῆδρ8 {Π6 β6η86 βιωρεδίθ Ὁ’ ΟἿΓ 
σοι οῇ ΝΒΙΒΙΟΉ 18 ΠΊΟΓΟ ἃρέ, Ὠ8ΏΊΕΪΎ, “σἿ γοιι, δογα- 
ἐπί δ, ΟΥ ΓῪ γοῦν ἢ] τιγ, (αἰ, δηαὰ ςοηβίβηογ.᾽; 

Ομ ὰ5 Ηδεγοῖ,. πεῖσαι. πειράσαι. ὅ66 ΒοΙ8 δρᾶ ἢ 
82. σύ πότε ἐπιστρέψας σ. τ. ἀ. σ.. ΤἬὭσΓτα Πδ8 ΠΘθ 

ϑοῦια ἀϊβδογοπος οἵ ορίπίοη ἰῇ ἐμ ἱπέογρσγοίδιίου οὗ 
818 βοπίθῃηςθ. ϑδοηια (ὑοπηπγθηΐδίοΓ (45 ΤΠοορηγἰβεῖ, 
Επιῃγταῖ8, .. Βευρσ. 6 ἢ) ου, Ργῖςθ, Βεζϑα, Ρίβςοι- 
ἰογ, Οδβαυῦοη, οϊ, Ηδοίκβραη, δε] θυβηθσ, δά 
οἰδοες, ἰηἰογργοί γεσίρίδοογθ, γορεηΐ; 88 ἰὴ Μαῖίῇῃ. 18, 
15, δΔῃ ἃ Τ]ΔΏΥ ΠΊΟΥΘ ρϑ5858ρ68 ἴο 06 566ῃ ἴῃ ὅς]. [,3Χ. 
Οὐ ο 8, 848 Ὁ εοεῶν, Μιμ] Πηαε. Βεηρεὶ, Εοβοϑημη οσ, 
δηαὰ Κυϊποεὶῖ, ἴδκο 1, ΌΥ ἃ Ηοῦτγαιϊϑη, ἰο ἀδηοίο υἱ- 
εὐφδίηε; ἃ 5686 ὙἼϊσἢ 1{ βοιηρί 68 θθδγβ, θυ νν ΣΟ ἢ 
Ι τπϊηκΚ ποῖ 50 β040]6 (ο (ἢ6 σοπίοχί 45 [ἢ 6 ἰὈΓΙΏΟΓ 
ἰἸηϊογργοίαίίοη. Ῥειβίεϊη τρηήθιβ, οοηυογἐδηρ ἐδ 
ὑγείλνοη, ν ῖοἢ) ΒΘ ΘΙ 8 ΨΘΥΥ ΠΑγβἢ. 
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. 84. ὅθε {π6 ησίϑ οὔ Μδες. Φ6, 84.. ' 
86. ὁ ἔχων βαλάντιον, ἀράτω, ἐεέ ἀίπε ἐαΐο ἐξ αἰσαῷ - 

εοἰἑὴ ἠϊπι. Οὐ [}}8 ραβϑβᾶρδ 566 Ευϊῆγπυ5. ᾿ς Πΐδα 
(Δ Κ68 μὴ ἔχων ἴον οὐδὲν ἔχων, ἢ6 τοῦο ἐδ ροογ. Οὐπκαϊξ 
6 ποΐθ οῃ Μίδειῃ. 18, 19, [1ἐ 9 ψοὶ! γοισκοα δΥ. 
Ὑνεἰϑίείη, {παι ἐ16886 ρἤγαβθθ σοηΐδίη ποίπίπρ Βυέ ἃ᾽ 
Ῥτεαϊοἰίοη οὗ ἐηϑέδηξ ρθγι 18, ΒΟ ἢ ἀγα ορροθοᾶ ἴο 
[8 αΒ]εῖ δη( 9εσΌΓΙΥ ΟἿ ΟΥΤΩΣ {ἰπ|69. ““ἜΠ6 ΡὉ- 
ΡΒαῖθ. (88 γ58 88) ἃγθ δοσυβέοτηβα [0 πῃθίδρ μον ΠΥ 
ϑΙ5ΏΤΕΥ ρου οι {{π|68 ΒΥ ΓΟΡΓΟβοη ηρ᾽ νἢδῇ τηθη ΤΠδη 
ΠΟΠΙΏΟΏΪΝΥ 60, 1Ππ Ογάδγ ἴο ρυδΓὰ δραίηϑε ἀδηροι 
ΤῊ βᾶῖπ6 νον οὗἁὨἁ {Π|ὸ 8ειδ)]εοῖ τοι βεοιηβ ἴο ἢανα 
(ἀΚοη, ψῆο οὔβογνθϑ, {πὲ [ἢ 8 νγογὰ8 ὁ μὴ ἔχον, τωλη- 
σάτω ταῦϑὲ 6 ἰδἰκθη εοπιραγαΐξὸ, 1. 6. “4 16 δ΄ θῈΥ ἃ 
ϑΟΤ αἱ αν γταΐο, ᾿ῇ ἢΘ ὄνθὴν ἢδ5 ἴο 561} Ηὲβ σοδί."" 
ὙοΙ Γ ἀρ. σοπηρατοβ Μαϊμηοηϊάθ9, (, 4. “1,6 Πΐπι 
{πᾶ Πα8 ποξίηρ' το δα δι ψῃδῦ μ6 σδη ρϑὲ ΒΥ Τἢα- 
ΓΙ Ἔνθ 86} ἢ18 οοαΐ, {πὲ ῃ6 ΠΏΔΥῪ ῥργόνι46 δΙπιβ6} 

δ Τη 1816 νίον οἱ ἶο δυθήθοῖ, ΟΑπηρ0 61} οβΐδσβ ἐδ 6 ζ0]]ονίηρ δά. 
τ γ Ὁ] ουβογναιίοηδ : “4 [ἢ (ἢ δηίμαιοά ἰβησυδξο οὗ τΠ6 ΡΓορἢ θα, 
{πεῖν ῥὑτεάϊοιθη8 ἃ:6 οἴδη δηπουηεθα υὑπέδὺ (Π6 ἔογα οὗ σοῃ;» 
πιδη 5. δα ῥγορβεῖ ἰβαΐδἢ, ἴῃ [86 80] πα ρῥγϑαϊοέίοα. Β6 ἢδ8 
Εἴνθη δ ΟὗὉἉ 86 λτα οὗἩ (πὸ Κίηρ οἵὁὨ Βαθγυίοη, (8 τυσῖξοβ [6 ἀθ- 
δίγιοίίοπ οὗἉ Π18 ἔπγαιυ (14, 21.}; “ ῬΓΕρᾶσζα βαρ ΟΣ ῸΓ Ηἷβ οἢ]]}» 
ἄγεη, ἔογ 186 ἱπίηυ!ν οἵ {πεῖν ἔμογβ, (Παὶ ἰἢθν ἀο ποι γῖϑο, οσ 
βθδβ688 [Π6 ἰδηᾶ.᾽ Υει (6 ἱπβίγυιηθηῖϊβ ὈῪ πῃ οἢ Ῥγονδνάδησς ἰη- 
ἰεπάρά ἰο εἴἶεςξ (πο οχεγρδίίοη οὐ [6 ὑγγϑηῖ β ἔμ γ, τ γα ΠΟΘ 
οὔιμοβο ἴο γι ῆοπι [86 ᾿τορ ΘΟΥ γ88 δηηουποθά, ΤῊ ρῥτοόρμοῖ 76- 
Ροτηΐϊδὴ, ἰῇ ἴΚ6 πιδῆποῦ, ἔογοίοὶβ {88 ἐΠΡΓΟ ΟΠΙης Πρατεαξειοα οὗτῆς 
οἰν  ἄγθῃ οἵ ϑίσῃ, ὃν Ὄχι δϑίης Θοα 86 ἐπ υ85 Θεϑίωρ τε ρεορὶν 
{9, 17, 18.) “ Ὁ Δ}} ἔον τῆ τηουγηϊηρ᾽ ογηθη, δὲ 1ΠΕΥ ΤΉΔΥ ΘΟΠῚΘ 5 
ἀηᾷ Βεῃᾷ ὉΓ συηηίηρ σγοθη ; δηα ἰδὲ {6 πὶ πΊΆ ΚΘ μδεῖθ, βηὰ ἴκο 
ὉΡ ἃ ναὶ Πρ ἴῸν ὑΒ, (Παῇ ΟΥ̓ ΟΥ̓́Θ 5 ΠΙΔῪ τὰ ἀοννη, ΜΠ Ὦ ἐθαγβ, αηᾷ 
οὔτ 6γ6-}1Δ8 σωκῖ οὐ νὴ ἢ τγαῖοτη᾿ ὙΠΟΙΘ τηδίζεοῦ ΟἿ βοῦγον ἴ 
φγοάϊοιθᾶ, ὈῪ σοτατηδηάϊπρ {86 σοτησηοη δἰτοπάδηϊβ σης τρουτηίΐηρ 
δηά Ἰδιποηϊδϑίϊοη ἰο ΡῈ ροίίθῃ ἴῃ ταϑα 688 ; ΠΕΓΘ ψγαγηΐηρ ἰβ ρίνθῃ 
Οὗ [16 πιοβί ἱπηπιϊμθηξ ἀδηήμεῦβ, ὈΥ ΟΥάθυϑ [0 ακα {πὸ ουθίοιπανν 
ΡΓΕραγαιίοι ἀρϑίηϑι νἱοΐθποθ, δηἀ ἕο δοοουμῖ ἃ γΕΆΡΟΙ ἸΏοτ6 πὲς 
ΘοσϑδτΥ [δὴ ἃ σαγιηθηί.; Ηδηςθ ἰἰ 18 ἀβίοπβῃίηρ (αὶ ἃ πηδη οἵ 
Βέβίορ Ῥβδγοθβ δΌ 1165 βου μδνα ΒΘΘΠ 80 μυιΖΖὶρά ἰο γβοοηςὶδ 
1} 18 πως ἴ0 ΟἿΓ αν ουτ΄Β ἰπἰθπιοη οὗ γἱθ] ἀὴρ, πὶτμου τοδίδι- 
8δῆς6, ἴῃαῖ, γρίππον {ἰἰ8ῃ δάμη ἰἴ, Π6 που]ὰ ταοὺγ (0 δὴ δχροάϊεηΐ, 
τ Π056 (ΕΠ ἀΘΏΟΥ͂ ἰ Βαϊ ἔο0 ον! ἀθηεἶν ἐο τοηᾶδσ δοσγίρέυγα ρτθρασίοιώ 
φη ὑυποογίδί ἢ, , 

νΟΙ,, 11. 2} 



δ614 5Τ. Ψ0κΚΕ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΙ, 

ΜΙ οἱἱ δηα σϑη!ο5 ἔοσ {πὸ [θαϑί οὐὗἩ (π6 Εἰποθηΐα. "ἢ 
Τῆς νογὰβ (88γ8 Ἀοβθηιι}} 6) γα ποΐ ἴο Ὀ6 ἀηάογ- 
βίοοά 88 ἃ οσοριππαπά, Ὀὰΐ ἃ »γεαϊοέίϊοι οὗ ψῆδὶ νου]ά 
ΠΘΟΘΒΒΔΓΙΪΥ Πάρροη. Οτοί8 συγ οὔβοσγνεβ, δδΐ 1Ὁ 
γγὰ5 [ἢ οσιιδίοῃ) ὙΠ ΤΏΔΠΥ Πδί:0Π8 οὗ δητ 4} {γΥ (ἀπά 
ΘΒΡΘΟΙΔΠγΥ {Π|6 965) [ο ἀοβιρηδῖθ ΔῺΥ σγϑιῃδγκδῦ!α ἴδοΐ 
ποῖ ὈΥ τὐογα οηἶγ, θυΐ 4Αἰ8ὸ ὈΥῪ ἐλὶηῷϑ οοπϑρίομομδ. 
Ηδρδηςοθ ᾶγοβ (ἢ ἱπηροϑί(οη οὗ πδηάβ, πὰ ᾿ΏΔΩΥ͂ 
οἴδιοσ βυῃο}8 οἵ υμηδη ἱηνοηίίοη. ΓΓΠ5 88 68ρ6- 
οἶδ! ν ἴῃ υ86 ΜΠ (ἢ Ῥτορ ιδίβ; 851 1 Κίηρδ 922, 4. 
15. 20, 2. 26Γ. 9, 17. ἃ. 27,2. ἘΖ. 4, ὦ. 12, 7. Ἠο. 
1, 2, Αοἴβ 21, 11. ὅἄζε. ϑοβοείίσοῃ οὔβογνθβ, {πὶ 
ΟἸἾγιβὲ ρογη18 ἔἤρηι {πΠ6 υ86 οὗ ἃ ϑψογά ; ποῖ, ἢον- 
ανογ, ἴογ οἴδβηςβ Ἐ, θυΐ ἔογ ἀθέθῃηςθ. Νδυ, μα Πιηΐ5 
δ {Π6 ὨΘΟΘβΒΥ ἰοῦ ἰΐ, ὈΥ διρρίογίπρ ἃ ρδγαθοϊίοαὶ 
Ρἧγαβθ, πηθδηϊηρ ἴΠδΐ {ΠῈΥ πηιδέ ὄνθη 86}} {Π6ῚΓ οοδέ 
ἴο ὈῈΥ Οἢ6. ΑΓ ῥγονογθῖδὶ ΟΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ΔΓ υβοᾶ 
ὈγΥ 186 νυΐϊράᾶγ 'ἢ ΟὟΓ οὐ σουπίγγυ. 

87. ἔτιτοῦτο. ὟὝΕτοίϊιι8 {π8 ρΑΓΔρἤγαβθϑ {Π6 ρ85- 
Βᾶρ6 : “Αἰἴἶογ [Π6 ΤΊΔΏΥ ΟἾΠΘΓ 6ν}}]5 δηἀυγοά ὈΥ 16, 
(Π6 ἰα8ὲ ΠΟῪ ταιηδίηβ, ὩδηΘΙγ, ἐμαὶ 1 βου Ὀ6 
Ὀτγουσῇί ἴο δὴ Ἱρῃποῃηηΐουβ ἀθαῖῃ. Αμπα τὰν ἰοί ν1}} 
δχίθῃα ἴο γοῦ 4130 ; ἔοσ {Π8 Ἰρῃοπηην δηά Παίγοά βῃ- 
σουπίογοα ὈΥῪ [ἢ πηαϑίος Ψ1}} δ6 νἱϑιϊθά οὔ γοι 18 
ἀἰβοιρ168.᾿" 

57. τὰ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. ΤῊ!5 ρἤγαδβα τέλος ἔχειν 
18 ΒΥΠΟΠΥΙΏΟΙ8 ψΠ [η6 ργοοδαϊηρ τελεσθῆναι, 86 18 
864 Ὀγ {6 Ὀαϑβὲ Οἰαιίοι ψπιδεε ἴο ἀξδηοία {πθ οοπι- 
ΓΉ οἵ ογδο]εβ. Ῥ εἰβϑίθίῃ οἱΐθβ Ζ βου]. Ῥγοιι. 

1ῃςῖ. 12. εὐ ΗΔ]. 9, 12. Αἴδθη. 841. ο. Ραδυ- 
88η. ΑΥοδά. 7. ᾿Κγρίο οἱΐ68 βδνϑγαὶ ΡΑββᾶρ68 τοι 
Πίοηγϑβ. ΗΔ]. δηὰ Πάσας δΔηἀ τέλος λαμβάνειν ἔτοπῃ, 
Φοβορἢι5 7. 

Ὁ ΒΥ 118 (7υἀϊοϊουεὶν οὔβοσνεβ ΕΠ γπι8) οὐν Πογὰ ππεγεὶν 
ΒΏΟΥΒ [ἢ (Π6 {ἰτης ἔοῦυ οουηθδὶ ἰβ δ ἤδηα, βίποθ ἐποὶγ θη θιηϊθβ τοῦ 
Αἰπιοϑδῦ Ὁροὴ ἴδοηι; ποὶ πηθδηϊηρ {πᾶὶ {πο Υ βῃου]ά ἀείοπά ἐποπι- 
5Β6ῖνεβ ὈΥ̓ βνογάβ; ἔογ ἃ {π||6 δεν ἢ ἔογυραά Ῥεῖεσ ἰο δο ἀοίδη 
ΠΙΠ15861{ 

1 Τα σβο]α νϑγβα ἰβ (πὰ Ἔχ ἸΘῪ ρΑγαρηγαβεα ᾿γ ϑοδοεῖϊ- 
ἔθη : ““Αἀδδῖ δηΐπὶ ἢος τοπηρυξ, αυο Θροὸ οὐπὶ 5οα]θϑεῖβ ογυςί- 
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98. ον Ιἴ Πδρρεποά {πὶ ἰΠ6Ὺ δα {ἢ6 ϑ' ψοΓάϑ, 
δηά ἴογ ψῆδέ ρύγροβο, (ἢ6 (οιμτηθδηϊδίοιβ 16 ποῖ 
ἀρτοοά. Εὐ Πγηὰ5 {10 Κ8 {Πα (ἤΘΥ ἴοοῖ ποι ἴο 
ΒΔ Πῆςα {Π6 ῬαΑβοἢ Δ] ἰαπὶῦ. Οὐτοί! 8, ΠΊΟΓΘ ΓΑΙ ΟΏΜΠΠΥ, 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ (Πδΐ 48 {Π6 γοδά ἴτοτῃ (4}1|66 ο 6 γι β8] 6 πὶ 
νν 85 ἰη 8.6 1 ΓΟΡΌΘΓΒ, ΤΊΔΠΥ (πα ΘΒρΘοΙ ΠΥ (ἢ 6 
(Δ 1Π|6ρ8η8, ψῃῸ ψ γα 80} ῚΘΠΕΥ ρΡυρηδςοίοιϑ,) ἰοοϊΚ 
ϑνογ8. ὍΓῆδί (Π6 Εββθη68, ἴοο, 41 580, 6 δΥ οοἷ- 
Ιεοΐ ἔγοπι ἸΏΔΩΥ ρϑβϑβϑᾶρεϑ οὗ Φόβθρῇιϑ; δπᾶ Ογσὶ! ἴη- 
[ὈΓΠ]8 05 {Πα (18 τσᾶϑ συ Β[ ΟΠΠΔΓΥ ἴῃ 18 {{ππ|6ό. ΤῊΘ 
ΑΡροϑβε[68 80 (δ γ [Ὁ] ονγθα {{||8 οσυιϑίοπ) Ἐ 85 ἴο ἤᾶνθ ἵἴψο 
ΟἾΪΥ διηοηρβῶ ἤδη. [{ 18, Πούανοσ, οὗ ΤΏΟΓΘ πηρογί- 
866 ἰο ἀδοϊ46 ἰδ 56η56 οἵ {πΠ6 ἀπ συ] δηά σοπίγο- 
γογίθα ρῆγαβο ἱκανόν ἐστι. ΟΔβδιθοη, (ἰδβίθ! !]ο, ἀπ 
οἴδογβ, {ΠῚ} {Π6ΓΘ 15 8ὴ γον ; ἃ ἤριυγα 564] ΕΥ̓ ΟΌΓ 
Ιοσὰ ἴἢ Μαῖκ 7,9. 14, 4. Τἢϊ8, Βοννονοσ, 5668 
Πδιβῆ. Οτοία8 {πη Κ5 τΠδὲ [ἢ6 56η586 πηᾶὺ Β6 5ιπ- 
οἴθηΐ [ὉΓ ἃ βυῃῃροὶ οὗ Ποϑι γ." ΒΒ {Π|8 νου ]α θ6 
ἴοο ΦΘηϊριηδίςοαὶ. 1 αϑβθηΐ ἴο (Π6 ορ!ηΐοη οὗ Η ΘΙ 5108, 
ϑοῃοορίίροη, Κιοῦβ, Βαβῆαρο, Ηδιυμπδῆ, Μαγκὶδπά, 
Ἰζοβοηι ον, Καϊηοοὶ, ϑοἢ] δ βηθσ, δηα οἴπθιβ, ψ ΠΟ 
566 18 ἴο ἢᾶνα ὕθϑη δαορίϑα Ὀγ Εὐτηγπι1υ8 δηα ΤἼΘ6- 
ΟΡὨγ]δςΐ, δη4 νι σῇ σαηηοῦ θ6 θοι(6Γ Ἔχργαββϑοα {Π8η 
1ὴ {πΠ6 ψοτάβ οὗ Μαγκίδηή. 
“ΠΟΥ αυϊ6 τηϊϑίοοϊς ΟΣ δανϊοιτσ᾿β τηθδηϊηρ. Ηθδ 

ἴη8Δ46 86 οὗ ἃ ρτονεγθ!αὶ ἔογπὶ οἵ βρεϑςὶ), οἷν ἴο 510- 
ηΠν ἴο (ἢ6πὶ [6 ἀδροι δηὰ ὑγῖ] {πον ογο ΠΚοΪγ- 
ἴο [4}} ἱπίο π|ροη 15 θοίηρ ρσίνθη ὕρ, ψηϊοῆ 6 ἔογο- 
ἰο]ά {Π6 πὶ ψνὰ8 ΝΘΥῪ Ὥθδγ. “ΠΟΥ τοοκ ἢΐτῃ ἴῃ {Π6 [1{6- 
τὶ βθη86, δηά {πουριι μον Παά σγαι θα Ὠϊπὶ ὄνθη 
Ὀογοηά ἢ18 ἀθϑῖγο ; ἢ6 δϑϊίηρ, 85 ἴον {Ππουρῆϊ, οηΪϊν, 
ίος ἃ διυογά, δηῃἃ τῇ6Υ [6]}ΠΠ1ὴρ ἢϊπλ, ΙΓ ἃ Κιπὰ οὗ 
{τ ὩΡ0}} δηα 10Υ, “Το, ἤοΓΘ ἅγα ἔϊυο ϑυογά 8. Ἵ}15 

σϑηδυβ 8βυη), οἱ τὸϑ 2685 ἤπσιι Παροηΐ; ρυΐα οἰτόδ οριβ τεάθῃ)- 
τἰοη 8, εἴ 48 δὰ ῥγϑβθηι δηλ ̓ ρ810.8 Υἱβ: 0116 π 1 ὮΟΟ ταμηο Βρθ6ο- 
ἴδῃς." 

Ὁ δοποείίσρη (68 υθ, [Πδ ἴῃ Φυάοα ἄνθη Ῥγίθβίβ δ [δὲ {Ππ|6 
τ Θηΐ δυιηθά ; δὰ Πα οἰΐοβ ἥοδαγ. θυ. ““ Τἤογο ἰβ ἃ ἰγδάιτοη {παῖ 
ἃ ἴγνοῖ θοῦ βου ὑγορᾶγα ἴου (ΓΘ 6 ΓὨηρΒ; ἃ ργεδβθηΐ ἴο ἄρρθᾶβθ 
δηετηΐθβ Ποῖ Ἦδ ΤΩΔῪ πιοαεῖ ψι ἢ; ΦΑΪΥ, ον οοηιδαὶ ; δα ΐγ, [ῸΓ 
ΡΥδυοτ, "ἡ Ιῃ {Π|1|8 γα ΠΊΔΥ ᾿πείδποα [ἢ 6 Θχδηιρ]8 οὗ Ψ8ς00, 
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ΜΙ οἱἱ δηἃ σδηά θα ἔοσ {πΠ6 ἔδαβί οὗ {πΠ6 Εποθηῖα. 
Τῆς ψογάβ (8ᾶγ8 Βοβθηι 167) ἀγα Ὠοῖ ἴο Ὀ6 ἀπάσογ- 
βϑίοοά 88 ἃ οοριπιαπά, Ὀυὶ ἃ ργεαϊοέϊοπ οἵ ψῇῃδίὶ ψου]ά 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ ἤάρρθη. Οὐτοίαβ {γΓῸΪΥ οὔβογνθβ, {παὶ 1 
γγὰ8 [6 συδίοπμ ψἹ ΙΏΔΏΥ ΠδίϊοηΒ οὗ δηιαγ (πὰ 
ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ (ἢ 6 65) ἴο ἀδδιρηδία ΔΏΥ ὑπν δὴ πὴ β ἔλοϊ 
ποῖ ὈΥ τεὑογαδ ΟὨΪγ, θυ 480 ὈὉῪ ἐλίηρϑε σοπϑριομομδ. 
Ηρηοα ἄγοβα {π6 ἱπηροϑιιοη οὗ ᾿δη48, πὰ ΠΔΗΥ͂ 
οἴπογ ϑυθο}8 οἵ υμηδη ᾿πνοηίίοη. Τἢ8 ψ)8ἃ8 68ρ6- 
ΟἸΔΠΥ ἴῃ υ86 ΜΗ τῆς Ῥτορἢοίβ; 8510 1 Κιηρδ 42, 4. 
15. 20, 2. 276κ. 9, 17. ὃ. 27, 2. ἘΖ. 4, 2. 12, 7. Ἠοϑ. 
1, 2. Αοἰβ 21, 11. ὅζο. ϑομοοίίροη οὔβεγνθβ, ἰπδὲ 
ΟἸὨγῖϑὲ ρϑγη 8 τἤρηι (ῃ6 υ86 οὗ ἃ ϑνογά ; ποῖ, ἢον- 
ανογ, ἔογ οἴδηςα Ἐ, θυ ἴον ἀθίδποθ. ΝΥ, ἢβ πἰηξβ 
δ {Π6 ΠΘΟΘΒϑΥ [ῸΓ ἰΐν ὈΥ διαρ ουηρ ἃ ρᾶγϑθο ο8] 
Ρἕγαβ6, πηϑδηϊηρς [ῃδἰ (Π6Ὺ τηϊιϑί θνθη 861} (ποῖγ οοδέ 
ἴο ὈῈΥ οὔθ. δι ΔΓ ῥτονογθῖδὶ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ἃΓ6 υβοὰ 
ὈγΥ 16 νυΐϊχαγ 'π οἵγ οὐ σου πέΓΥ. 

87. ἔτι τοῦτο. ὝΕτοί!ι8 {Ππ8 ρδΡδρἤγαβαβ {Π6 ρ85- 
βᾶρα: ““ΑΠἶΟΙΣ {Π6 ἸΏΔΠΥ ΟΥΠΟΓΣ 6ν1}5 θη υγοα Ὀγ τη6, 
(ῃ6 480 ΠΟΥ͂ τοιηδίηβ8, Ὡδηλοὶυ, ἰΠ8 1 β8ῃοιϊὰ ὃ6 
Ὀγουρῇέ ἴο δὴ Ἱρῃποπηηίουβ ἀθαῖ}. Αμαν ἰοί ν}}} 
δχίθηα (ο γου 4180 ; ἔοσ {Π6 Ἰρποιηῖην ἀπά Παίγεα βη- 
σουηίοΓοα ὈΥ [ἢ πηαϑίογ ψ1}} δ6 ν]ϑι64 οἢ γοιι Π18 
ἀἰβοιρ 68." 

87. τὰ περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει. ὮΪΒ ρίιγάδα τέλος ἔχειν 
18 ΒΥΠΟΠΥΙΏΟΙ8 ΜΠ (Π6 ΡΓΘΟΘαΙηρ τελεσθῆναι, Δ 18 
ι.564 ΒΥ (Π6 Ὀα8ι (Ἰ]αββίοδὶ ψσὶ[θγ8 ἴο ἀθποία {Π6 σοπὶ- 
ῬτρρΩ οἵ οτᾶςϊθβ. δ εἰβίθίῃ οἰΐ6β Ζ βοῦν]. Ῥγοαι. 
ἴῃς. 12. ὲίοηνβ. Ηδὶ. 9, [2Φ. Αἴῃθη. 841. ο. Ραυ- 

88η. Ατοδά. 7. Ἂ ΡΚα οἵἵεβ βανογαὶ ῬΑ ββᾶρ68 ἔγοια 
Πίοηγϑβ. ΗΔ]. δηὰ 1)επηοβίῃ. δῃὰ τέλος λαμβάνειν ἔτοπῃ. 
ΨΦοβορἢυβ 7-. 

Ἐ ΒΥ 118 (7υἀ!οἰουδῖΥ οὔβασνοβ Εὐςμγπι8) οὖν Πογὰ τηθΓοΪν 
ΒΏονΒ (Πδὲ ἴΠ6 εἰπηα ἔογ σοιηθαῖ ἰδ αἱ ἢδηα, βίποθ {ποὶσ θηθηγὶθα τ ΓΟ 
αἰπιοϑὲ ὕρο ἴδοπι; ποῖ τηθδηϊηρ {Πᾶὶ πον δῃου!ὰ ἀρίεπά τ θπ- 
ἼΠΕΣὉ. ΒΟΓβ; [1ῸΓ ἃ ||6 δου πα ἔογραά Ῥεῖοσ ἴο δο ἀεΐθηά 
δι πγ861{. 

1 Τῇ ψῆο]6 νϑγεα 8 [π8 ΘΧ 6] ιἸΥ Ραγαρἢγαβοὰ Ὁ. ϑομοοῖῖ- 
θη: ““ Αἀεβὲ δηϊπὶ πος ἰθιηρυδ, 40 δρὸ οἰπὶ βοϑ]θβεῖβ ογυοϊ- 
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38, Ηον 1 Ὠαρρεποά {πὶ (ἤοΥ Βδά (Π6 5 ψογάϑ, 
8πἃ ἴοτ σψῆδΐ ρυγροβα, (6 (ουπηθηϊδίοιβ ἃΓ6 ποῖ 
αστορά.. ΕΠ γα 5 ὙΠ|} 8 ἐΠπδὲ {ΠῸΥ ἰοοῖ ἰΠθι ἴο 
ΒΔ ΓΠΕἔσρα (6 ῬΑβοἢα] ἰαπιῦ. Οτοί 8, ΠΠΌΓΘ σαι ΟΠ] γ, 
ΒΌΡΡΟΞΒΟΒ (ἢδί 85 1ῃ6 γοδά ἔγοτῃη (411|66 ἴο Ψαγυβϑαί οπι 
ν» 858 ̓ ἰηδβίθα τ ἢ ΓΟΌΌΘΓΒ, ΔΎ (8πἃ Θϑρθοῖα}! ν (Π6 
(Δ ]Π Πα δη8, Π0 ΓΘ 81ἘΠ ΟῚ ΘΏΤΥ ρΡιρπδςίουβ,) ἴοο 
ϑνογβ. Τῆηδί {Π6 Εββ86η68, ἴοο, ἀἸα 850, 16 ἸΏΔΥ (0]- 
Ιεςὶ ἔγοιῃ τῆν ραβϑϑᾶροβ οὐ Φόβερῇι; δηᾶ (υτῖ ἰη- 
[ΟΓΏ18 1.5 (δὲ {{Π18 τσᾶδ σΠΙΒΓΟΙΠΔΓΥῪ 1ἢ 18 {Πππ|6. Τἢ6 
Αροϑβῖ168 80 ἰγ [Ὁ] ον α [18 ουϑίοπι ᾿ 85 ἴο πᾶν ἴψο 
ΟἾΪΥ διποηρβ ποίη. [{ 15, Πονανογ, οὗ ΠΟΘ πηρογί- 

 8ῆ66 ἴο ἀδφοϊάα [Π6 56η56 οὗ {Πη6 ἀΠΠἔ συ] δη σοπίγο- 
γογίβα ρῆγαβα ἱκανόν ἐστι. (ΟὐΔβαιῦθοη, (ἰαϑίθ! !]ο, δπὰ 
οἴἤογϑ, {101 {ΠΕ ΓΘ 15 8η ἸγΌΗΨ ; ἃ ἤρυγα υβ6ἀ ὈΥ̓͂ ΟἿΣ 
Ιογτὰ ἰηῃ Μαῖῖὶς 7, 9. 14,4. ΤΤἢ]8, Βονονοσ, 8668 
ἢδυϑῃ. Οὐτοί 8 {Π1ηΚ8 ταῦ {Π6 56η86 ΤηΔῪ Β6 5ι- 
αεἰδηΐ [ὉΓ ἃ βυτηῦο] οὗ Ποβι γ." Βαῖ {18 ψου]ὰ θ6 
ἴοο Θηϊριηδίοαί. 1 βϑβθηΐϊ (ο {Π6 ορ!ηΐοη οὗ Η δ᾽ 5108, 
ϑομῃοοίίροη, Κιοῦθβ, Βαβπαρθ, Ηρυπδῆ, Μαικ]δηα, 
᾿ξοβοηιυ ἰογ, Κυϊηοο!. δοἢ ] δυβηοσ, δπα οἴδογβ, ψ ἢ ΙΟ ἢ 
566 15 ἴο ἧᾶνα ὕ66η δαορίοα Ὀγ ΕΠ γπ18 δηὰ Τἢ6.-. 
ΟΡ ]αςΐ, δηὰ νῇῃϊοἢ σαηηοῦ ΡῈ οί Ἔχργθββθα (ἤδη 
1ὴ {η6 ψοτάβ8 οἵ Μασγκἰδηή. 
“ΠΟΥ αὐ τηϊβίοοκ οὐγ αν ουτ᾿β τηθδηϊηρ. Ηδ 

τηδ 8 86 οὗ ἃ ργονοῦθ!αὶ ἔογπὶ οὗ βϑρθαςῇ, οηἷυ ἴο 51ρ- 
Ὠἰγ ἴο (στὰ τῇ 6 ἀδῆρογ δηά {γ|ἃ] πον ψογα {Κοὶγ- 
ἴο [ἃ}] ᾿ηἴο ὩΡοη ἢ15 θοίηρ σίνοη ὕρ, ΨὨΙοἢ ἢ6 ἴογο- 
το] α {Π6 πὶ γὰ8 ΝΘΓῪ ὩθᾶΓ. “ΓΉΘΥ ἴοοκ ἢΐπὰ ἴη 16 [1{6- 
8] 86η86, δΔηά {ῃποιρῇς ἰἤοῪ δὰ στα ῆεα ἢϊπὶ ἀνθ 
θογοπά 8 ἀφϑῖγε ; ἢ6 δ5κιηρ, 85 θυ τπουρῇϊ, οἡΪν. 
ἴοῦ ἃ διυογε, Δα {ΠΟΥ τ] Πρ ἢ] πὶ, ΜΠ} ἃ Κιηά οὗ 
{τυ ρἢ δη ἃ 1ΟΥ, “οὐ, ἤθΓΘ ἃγα ἔϊυο ϑυογ 8, 15 

σοηδυβ βυπ, οἴ τὸϑ [2685 ἤποιῃ παροθηῖ; ρυΐδ οἶτρα ορῃβ Γθάθῃ)- 
τἰοπ 8, οἵ 4υε δἀ ρῥγββϑηςίδηι ᾿ρβ1118 ν]β Β1]6 πὶ ἰῃ ΠΟΟ μι πάο βρθο- 
ἴδηῖ." 

Ὁ δοβοεοίίρσρη {6} υδ, (ἢδὲ ἰῃ δυάδα ὄονθὴ Ῥγίθείβ δὲ ὑπ {{π|6 
τιϑηΐ δτιηθά : δὰ ἢ οἰϊοβ οδδγ, ὅθι “ς ΤΏΘΓΟ 18 ἃ ἰγδάπίοη {πδῖ 
ἃ. ἰγΑν οἶον μου ]ὰ ρύθραγα ἔογ ἰγθα ΓὨΐηρβ; 8 ργδβθηΐ ἴο ρρθᾶδθ 
δηδιηΐεβ ἤο ἢ6 ΤΩΔῪ πιοοεῖ ψι ; 9ΪΥ, ἴον σοπιδαὶ; 84, [ῸΓ 
ΡΙΔΥΟΓ, [Ιἢ 18 γα ΠΊΔΥ ἰπείδποθ (ἢ ΘΧδπΠΊρ]6 οἵ ὕδοοΡ, 
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{ποῖγ τα ἰβαρργοποηβίοη ἢ ἀϊά ποΐ (Βίηκ ἢϊ ἰα τοσιν, 
Ὀοςσδυδβα ἰξ ψουϊὰ να θθθη οὗ 0 βϑενῖοο ἴο {Πξ. 
Ὀυι χανε [ΠθῖῺ βοῇ 8 ΔΏΒΨΘΓ 85 ἃ [21] δηᾶ Ὠιιηδ 6 
τηδδίου νου] πᾶν ἀοῃθ ἴο ἃ ψ6]]-τηρδηϊηρ βοσναηξ 
οὗ ρτοδί βίιρι αγ, 1 ἐς υονῳ εὐοἰΐ.᾽ 

. 1 ἀρρθᾶγβ ἔγοπῃ δομοοίίζεη {Π8[ [6 ρῆγαβα 18 ἴγΓ6- 
αυδηΐξ ἰῃ (Π6 Εδρυηϊοαὶ ψτηρθ, ἔτοὰ ψ ἢ ο ἢ ἰδ 
οἰΐθ8 ΠυΠΊΘΓΟῚΒ ΘΧϑίρ]68. ΟΒΘηΠΉ]ΠΟΓ ᾿γοάμςο68 ἃ 
81 ΠῚ }]18 7 ρῆγαβϑα ἴσοι {Π6 Οδεηδη, 16 66ὲ ρεέ ] Οεπες 
φοπ ἀἱοδον ϑαοίο] δοῃοοίίροῃ {6115 τι [δι [6 δο!ο- 
᾿ἰδ8ὲ οἡ 1λιοίδη ποίϊςα8 πε ἰάἀϊοτα. 

41. ἀπεσπάσθη. ΜδῺΥ [πηἰογργοίοιθ, ἃ8 ἱ,. Βγυρ. 
Ῥιβοδίογ. Κυρκο, Αἰαγά, διιὰ δοδιναγίζΖ, γοίδιῃ {86 [.}} 
ἔοτοθβ οὗ ἴῃ6 ψοσγά, δηὰ σϑῆδοσ ργογὶρωϊέ δο. Βυι 1 
ταί Γ δββοῃηΐ ἴο (ἰδβδαυῦοη, γο6}}, δρηοί, ΒΟΙ8, 
γοΙ ἢ, Εοβοημυ ογ, Κυϊποοὶ, δα ϑοῃ!θυβηθγ, ν ἢο 
εχρίδίη, αδεέγαχὶξ 56 αὖ ἐἰ{18, 1. 6. αἰβοθϑβϑίε, αοβει εξ 
δὺ 1186. 80 αἷδβο {Π6 δυγίδο δῃ Αὐδῦϊο νϑγβι ῃ8. 
δοΏ ΘυβΏογ δῃά Κιυΐηοοὶ σοραγα 2 Μδος. 12, 10 ὅς 
17. ΜδῃΥ οδπον δχδιηρ]68 Δ Ὀ6 866η ἴῃ δ.οἢ]. 1,6χ. 
866 880 ϑίυγζΖιι [,6χ. θη. ἤδθηςβ 1 σδηηοί Ὀυΐ 6 
διηλΖοά {πδ΄ 80 ΘΧοαι]οπΐ ἃ βοῃοΐαῦ ἃ85 Μαγκίδηὰ 
Βῃου]α ἤανα βίυμι θα δὲ (η6 ψογά, δηά {πουρἢΐ κἰ 
ΠΘΟΘΒΒΔΙΎ [0 δαορί ἴΠ6 τοδαϊηρ οὗ οηα ΜΚ. ἀπεστάθη, 
ΨΥ ΠΙΟἢ 15. ἃ τηδηϊοϑὲ ροβ8θ, ΟΓ παραδιορθωσις, ἃ8 ΔΓ 
τὭΏΔηΥ οὗὨ {Π6 ΡΘΟυ] ΑΓ τοδάϊηρβ οὗ {πὲ ΜΝ. (16 (ο- 
ἀεχ (δηΐίδθ.) Κυϊποαὶ ἤογα αιιοίθβ δῃ βχοϑ ]ϑηΐ σα - 
ΤΏΔΙΚ οὗ ΕἼβοῆογ ἀθ 1, Γ,6χ. ῥ. 886. β644ᾳ. παμμεΐυ, 
{μι (Π6 Ηφοῦτενβ, Οσθοῖκβ, απαὰ Ἐοχηδη8, ΨΟΙΟ 80- 
συβίοπημοα ἴο 088 ἸΏΔῺΥ ΨοΙά5, ἴῃ ΨΉΙΟΝ, ῥγορο Ϊυ, 
ΒΟΙΏΘ ἔογοα δηὰ ἐπηιροέτδ 15 βρη δοα, ψ ἢ ἃ σοηῃβιάοτγα- 
ὈΪ6 ἀϊπιηπίίοη, δηα βοιπηθέϊγθβ αῦβθηςθ ἔτοηι 81] ῃο- 
τοη οὗ ν]ο]θηςσθ." [1 ἢδνα πηγ56] τηδάβ 8 τη} }γ στὸ- 
ΤΩΔΓΚΒ Οἡ {Π6 ι.86 οὗ νϑγίουβ ΜΟΓάβ. 

41. ὡσεὶ λίθου βολὴν, αϑομέ α δἰοηεἾἶ5 ἐΐγοι. ΟΥ 
{Π18 ρῇγαβα ὟΥ εἰβίβῃη οἰἴ68 βδενϑγαὶ θχϑῃιρ]68, ἴο Ψῃ ἢ. 
Ι[δαά ἃ [Ἀγ τῇογθ Ἀρροβίίε οη6 ἔτοιῃ Ῥγοςορ. 4286, 17. 
διεστήκει γὰρ αὐτοῦ ὅσον λίθου βολὴν. 80 αἰ5ο Αρρίδῃ, 
2, 08, 85. ἀποσχών ὅσον βέλους ὁρμὴν. ᾿ 

42, ὅ66 {Π6 ποίᾳ οἡ Μεαί{}...Φ0, 80. 
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43, 44. ΤἬσβ86. νϑῦϑ8θ59 24Γ6 ποῖ ἰοαηά ἴῃ βδοηθ Μ5 5. 
81 1ὴ ΟἾΠΟΓΒ ἅτ τη ψΙ ἢ δὴ δϑίογίϑις. ΤΠοῖν 
ϑοπυ ΠΟ 6885 ἢδ88 {πογθίογα θη οδ ]οα ἴῃ αιοϑίϊο ; 
δη Ερίρἤδηϊα5, ΗΠ ΔΓΥ, δηα Ψογοιηθ, θθᾶν (68 ΠΊΌΏΥ 
ἴο {Π61γ ποῖ Ὀεϊηρ ἰουπάᾶ 1 βοπηα ατοοκ δπα [,{1ὴ 
ΜΒ. Ῥὸγ (6 ράᾶγιίουϊαγβ οὗ (Π6 δνιάδηδθ οἡ (Π18 
ἐμάν οϑὰ Ι τησβί τοῖν ΠΥ γοδάθγα ἴο ΜΙ], ΥὙ δἰβϑιοίη, 

αἰ 1845, δηά Κιοῦβ. διυϊίῆοθ 11 (ὁ 8δγ, {δὲ ΠΥ 
ΑΓΕ ἰουπά 1η (Π6 ὅν αγϑαίΐον πυτηρογ, δηα {Πο56 {Π6 
ταοϑί δησίθηξ δηα ναἰυδθ]α Μ855. ὙΤΏΘΥ ἅγα τϑοορ- 
ἩΪ8ε 6, ἴοο, ὈΥ 7υ8ῖ. Μαιί. ΗΙρροῖϊγι. ΕρΙΡὨδηΐιι5, 
ΟΠ γγϑβοβί. ψδγοιιθ, Τποοάογυβ8 Μορϑιιοβί, Με 411 τὴ6 
ΒηΟΙΘΠΙ νΟΓβ0η8. 866 Εοβθημ}6γ. ΤὮδ σδ11865 [ῸΓ 
(ἢ 6 1Γ οἰ! ϑϑίοη δι ονίοιιβ. ΤΟΥ ψογο [γόον ουΐ, 48 
Βθϑιηηρ' ἰοο νοιγαῦ]6 ἰο (ἢ 6 ΑΛδη8. [Ι͂ἡ {15 νοῦν 
Οτοίϊιι8 ΘΟ ΒυΓΟ5. {Π6 ΒΟΓΌΡΙΙΪΟϑὙ δηά ἰδ ΠΥ ΟΥ̓ 
{Π086 ῆο πᾶνα σβδῃςθ θα {π6886 ἔνο νΘΓ868 [ῸὉΓ πὸ 
ΒίΓΟΠρΘΓ τοαάβοη (ἤδη {πᾶν αἰά {πὲ ψΏ1Οἢ θΘαγβ (ὀβιὶ- 
ΙΠΟΠΥ͂ ἴο {π6 ψϑορίηρ οὗ (ἢ γῖϑί. ““ ΒῸγ (σοηςπιι68 
ατοῖ.) πον (μαΐ 6 ψὰ8 ἀσρτίνθα οὔ {Π6 Ὠὶνίπθ νὶγ- 
ἴυ6 [δἰ ἀν ἴῃ ἢϊπι, δηά Ἰοδ ἴο ἢ19 ῃυϊηδη ὨδίιιΓα, 
ΔΠ4Δ ΠσΟΠΒΘ]ΌΘΠΓΥ ἡπαάθ ἰδ655 ἐδαπ ἐλθὲ ἀηρεῖς, Ἦδ 
ποράδα {Π6 δηροὶϊς οοηϑβοϊδίίοη. ΤῊΘ 88Π|6 18 Οὔϑδγν- 
8016 1ηὴ 186 ΟἾΠΘΓ {γ18}8 δηᾶ ἰδηγρίδίϊοηβ οἵ οὐγ],ογά, 
8ἃ5 Μαίιἢ. 4. 11. 80 430 ἴῃ Φοἢ. 192, 28. να ἃγὰὸ ἰο]ἃ 
{παι ἢ6 ψ88 σοπιίογιϑα ὈΥ ἃ νοΐςθ ἔοῃῃ Ἠδάνρη.᾽ 
Κυΐηοεῖ] οἰΐε8 8 δρροϑιῖδ ἴδε [οἰ ον ὶηρ' νψογάβ οὔ ΟἹ 6υ. 
ἴῃ Αγί. (ει. Ρ. 8. Ρ. 282: ““ ΕΑΙβαγιὶ 4] ῃΓῸ ϑβυᾶ ἰπι- 
ΡΘγ ἃ, Ὠ!βιοτίαιι ΟΠ γῖβι1Ϊ δηηθηθαῦδηϊ, ἢ βιυιβίι!6- 
τιηΐ, αυδϑὶ πάρα (ἢ γβῖο, ας ἰδηθη σίθγὶ (ἢν 8- 
(ἰδηΐ ρθη 6886 ἃρῃονθγιηΐί. Οὐδ ΠάΓΓΑΌΘΔΠίΙΓ 46 
ὨΟΠΏ1}}18 τηδγίγγθι8, αΐ ηἰαδὶ 4] Θηδίἃ πηθηΐθ, πὸ 
οὐαοϊαίυ8 01}}05 ραί(Θηΐοβ, {Πα θθδηΐ σαγης 115, οἷς 
ἰδοργὰηΐ, υἱ ἀχίγοιηαῃ {Ππ4 σογίδπηοη πηρογὶοϊ Βὸ- 
Τηΐη68 ὩΟἢ 8818 ὁσποοαιιογθηί, Αἴ τηυ]ΐα ΤΏΔ]ῸΓ 6βί 
ἙΟΠΒΙΔΠΕΙ͂ ο͵.5, αὶ 50} σοπΊροδβ, οἱ 8 σθυγὶ Π}}8 ἀΟΙΟΥ 8 
86 Ἰρηοιηίηῖε 81 }}18 σοηδβϑα8, νἱγίιοηη οὐ να γ[8- 
ἴοῖ ἐπδίαγ, αυδίη 6718, αἰ ἰπβίαγ ἔἸΓΘΏΕΒ οἰαιη δέ, 
86 πἴ[1} βθηςγα ἀο]οσίϑ, ἃς τί θέ, 81 νϑγᾷ αυϊάθῃ βιπξ 
4ιι25 παγγαδῃίυγ, 16. πιο 118 Παιητ18, δὰ 1 σΔηἀΘη8 
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ογδίθ." Κυίη. ηΔ|1Υ σοίη68 ἴο {πὶ σοποϊαβίσῃ, {πῶ 
{π656 ὑνγὸ γΘΙΒ68 ἃγα σογίδ! Ὺ ρσοηιηθ. 438 ἴο (δ 
ἐαοὲ 156], πα {Π6 πιοάὲ οἵ εἶ ΔΏΡΘΙΙς ἈΡΡΘΆΓΔΠΟΘ, 
16 Οεγήδη ΓΠΘοΪορίδη8 Πογα (88 οἴἶθῃ) συ ἴηΐο 
ΤΩΔΩΥ Μ|ΙἋΑ (ποῖ ἴο 88ὺ ργαβιιπηρίιουβ) βρεουϊ δι] 0Ή8, 
ΨΠΙΟἢ 1 σδηποΐ Πηά τοο ἴο βίδίθ, δῃά ψῇ!ϊςἢ, 1 46- 
(4116, ψου]ὰ ργονα {{{||Δ ᾿πϑιγασίίνα το [ἢ 6 γϑϑάθσ. 
Μ᾽ εἰβίοίϊη σοΐϑιβ ἰο Α. 6(ε]}. 12, ὅ. δηὰ οὔδϑινϑβ, “(οζ- 
18 ἀ6 0116 συγ8 οἵ ν]ρ! ] 5 σοηΐδοίασπι τοΐθοι!" δηρθ- 

19. ἼΤοΡβ. 6, 6--10. Ζοἢ. ὅ, 4. ΤΠ νοτὰ ἐνισ- 
χύειν 15 ἰγτραιιοηξ 1η- 06 ϑδρί, "οΉ}} ἴῃ 8η δοῖΐνε δηά 
ὨΘΟΌΪΟΙ 86Ώ86. 

44., καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ. Ἠδτα Κυϊηοοῖ γοηοῦβ 
καὶ παι, 707, 1κ {6 Ηδεῦὗτ. Ἵ, δηά τοΐριβ ἴο 86}}}. 
16χ. Εογ (88γυ8 6) 686 ψογὰβ σοηΐδιη [ἢ 6 σατδθ 
οὗ 16 δΔῆροὶο ἀρρθαύδηςθ. Τὴ ψογά ἀγωνία 15 ρ6ῃ6- 
ΤΑ υϑοα οἴ οοηίαβί,88 ἀγὼν Δῃα ἀγώνισμα (866 (ἢ6 8ῃ- 
εἰεηῖ Ογθεῖκ [δ χὶσοῃ8): θυΐ 10 18 Βοιη 6 {{Π|68 (45 ἢ6 ΓΘ) 
ι.8684 οὗ ἀπρον, απὶπιὶ ρεγέωγ δαξϊο, δι ΘΧΔΟΙΪΥ σοτγο- 
ΒΡΟΠἀβ8 ἰο ΟἿΓ ψογὰά αἀφοηψ. ΟΥ̓ (18 βἰρηιῆοδιίοη 
γγ οἰδίείη, Κυρίκο, δηὰ 1, οθβησσγ, ρσῖνθ ΠΠΔΠΥ ΘΧΔΙΏΡΪ68. 
Ἐν ἀγωνίᾳ εἶναι 15 ἃ ζογτπμία, ὅο. Ηδβγοῖι. ἐν ἀγωνίᾳ: 
ἐν μερίμνη. ὅ66 Ποοσάτγιαρδ. 

44., ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὠσεὶ θρόμβοι αἵματος, ἀπά 
ἢ18 βϑνϑαΐ Ψ88, 88 1ἴ{ ψ6Γ6, οἷοίβ οὗ μυἱοοά. Μδην 
᾿(οιῃπιοηίαΐογβ (δ γ}5 Κυϊηο6}), ὈοΓἢ δηοϊθηΐ 8η4 πιο - 
ἄδσγῃ, (566 Ροΐο, γο δ, Κοδοΐογ, δηὰ ΤὮ1688,) ἰᾶνα 
τπουρὶι {Π8[ [Π6 ϑιννεαί οἵ ΟΠ νβὲ γἃ8 γθα !]γ Ὀ]οοά, οἵ 
αὖ ἰοαϑί το]χϑα νι ἢ ρᾶτίῖς]65 οὗ Ὀ]οοά, δῃά ἢᾶνα ἀϊ- 
Ιροηῖ]ν οοἰ αἰοα οἴ οΓ ἜΧϑη}Ρ 68 οἵ {Π|8 ΡΒ ποιηθῃοη, 
85 ΘΑΡῚ ΔΓ18, ἴῃ ἢ18 ΗΙβι. Ῥαβϑίοη., Βαγίμο η ἀβ 
Ογυςο, ΕἸοπίον, Εὐβομοηθδοῆ, ϑοσρ, Μεάρ, δηὰ ΒΙ]], 
οἰϊοά Ὀγ αευμπδγ ἰῃ ἢ18 (οιηηοηί. 46 4. (. Μοτίο, δὰ 
ν᾽ εἰδίβιη 8 ηοΐβ, ψἤθσε πηοβί οὗ [ἢ6πὶ τηδυ "6 ἰοπηά. 
566 ἴῃ6 ποί68 οὗἩ ΠΟΥ δηὰ Ποάάτἀροθ. δο 1,σϑη. 
9, 8192. (οἰδα Ὀγ ΒιυΙΚΙ6Υ) : “ δίς ομηηΐδ πηϑιηῦτα δηὶ- 
Β6ΓΘ 8ϊπ|ὰ] συ] πὶ ρτὸ βδηρΐπθ νίγυϑ. ϑδηρα β 
ογδηΐ ἰδούγιηθθ, 4υθοι πα ἔογδιηΐηᾷ ἢονὶς ΗΠΊοΟΣ, 
40 ΠΙ5 ἰγρι5 πηδηδί ογυογα γοάἀππάδξ, εἰ ραίυϊε π8- 
ΤΘ5: 500 γι δ: ΟΠ ηἸὰ Ρ]ΘῺΪ5 πηθιηργα θασηΐ νϑηϊδ: 
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[οἴ οϑῇ ργοὸ νυϊηθγα οοτρυβ. Μετ. ΒυΪΚΊον αἶβο 
τοΐδιϑ ἰο Βου]θ8 Ναί. Ῥμῇ. . 4, Ρ. 225. Οἰδοιβ, 
ΠΟΨΘΥΘΓ, ἃ8 ΤΠΘορ γ]αςί, Επτηγπιυ5, Οτοίϊι8, 568- 
Ἰσεσ, Ηδηνιηοηά, Ῥηδον ΟἸογίουϑ. Μαγκίαπά, δηά 
αἰπγοβί 811} γεοϑθηΐ Οοιημπηδηίδίογβ, ἃ5 οβθητη } }6γ δά 
Κυϊποεϊ, τογα Ῥγορ ΤΥ δχρ  δἰη, “ ἷ8 ϑύσθαΐ θθοδῦηθ 
ἢ κθ οἷοῖβ οὐ οαΐεβϑ οὔ Ὀἱοοα,᾽ ΤΗΪΐβ Ἰηϊεγρτγοίδίίοη, 
Ση64664, (Π6 τογβ {ποιηβοῖνθβ ἀδηιαηά; ἴοῦ (48 Ευ- 
{γι δηα ΤὨΘορΡὨγΙδοΐ οὔβογνθ) 1ξ 15 ποΐ ντ θη 
ἐγένετο ἱδρὼς αἵματος, ψ ῃϊοἢ {Π6 οὐδοῦ ψου]ὰ γα ϊΓο, 
Ὀαΐ ἐγένετο ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ αἷσεὶ θρόμβοι αἵματος. ἼΠΟΓΘ 
158 ἃ Β[1Ώ 118 ρᾳ58ΔρῈ ἴῃ Αςίβ59, 19. καὶ εὐθέως ἀπέπεσεν 
ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὡσεὶ λεπίδες. ὙΤΒΘορΠΥ]Αςί, 
ἴοο, ΓΟπΊ γΚ8, ἰἢαῖ 1{ 18 8 βογί οὐ ργοόνεγῃ δρρ]!δα ἴο 
ΔΏΥ͂ ΟΠ6 ΜΠῸ ἰαθουΓβ Ἔχ οθβϑί νυ, ὅτι αἷμα ἵδρωσεν, ἦδ 
διυθαέεά δίοοα "Ἔ, ἃ5 4180 ἰο [ῇο86 ψῆο ΨΕῈΡ ὑἰ(οεγ, ᾿ 
αἵματα κλαιειν, ἐδαΐ ἐΐον τυ600 δίοοά. ΤὮυ8 ὕ]γ 8868, 
ΜὨθΘη 1ἢ 8ῃ ΔΡΌΩΥ οὗἩὨ ἴδαγ, 18 8814 ΡΥ Ηοπιοῦ ἴο βῃθάα᾽ 
ἴξδγβ οἵ Ὀ]οο 7. Τῆδβα ργονοτθ8 ὅγα οἰϊβαὰ ἴτοπι 
Ζθηοάοί δά Ὠιομθηίδηυβ ὈὉγῚ Ῥῃοίίιδβ ἴῃ 8 Ἐρίβί. 
188. ψῇο 88 {ῃθγα Δ 0] βιιρρογίθα {818 Ἰηογργοίδ- 
ἴοη. ΤὭρΓα 18 ἐμ: [.6) δὴ δ᾽ υδίοη ἰο {686 ῥσγο- 
νΟΓΌΒ τη (ῃ6 νοτγα8 οὗ ζμζο, ψὯο νγα8 ἢοΐ τῶν τοιουτων 
μαθημάτων (Ετεοίδη ᾿ἰογαίιγθ) ἀνήκοος. ΤΠαὶ {18 
8686 (ςοηίίηι!68 Π.6) 8 {Π6 {Γ 6 ΟἿ6 18 τηδη!ἔδϑί, ἔγοπὶ 
[Π6 ΘΧρΓΘβϑίοη ὡσεὶ θρομβόι. ΕΤοπι [Π6 88π|6 ΕΡρίβι[6 
1ἴ ἈΡΡδᾶγβ (πα (6 ψογ8 ψΈγ6 το]θοίοα ὈΥ̓͂ ΒΟΙΏ6 ἃ8 
ποῦ βαηυίΐπα; ΜΏΙΟΝ, Μὰ ΠΥ ΒΌΡΡΟΒΘ, ΔΓΟ86 ἴγοπ) ἃ 
[4156 Ἰηἰεσρχείδιοη. ΤΠροήογοί, ᾿πἀθθά, δηά ΤΙ 
Βοβίγθῃϑβι8 ἀοἰβδηά (ῃ6 σοιημηοη ᾿ηἰογργοίδίοη (οι 
866 ΒΡ. δυο. ΤΏ68. Ρ. 115.) θυΐ ποῖ, 88 1 {Π1ηΚ, 88- 
{Ι8Δο΄ο ΓΙ Υ. 

45. εὗρεν αὐτοὺς κοίμωμένους ἀπὸ τῆς λύπης, δἰεορὶηρ 
δίμρὶ βεά ιοὐἐῆ δογγοιυ, βαγβ Ὠοασαγιαρο. ϑϑ ἢ] θβηογ 
δηὰ Κυϊηοσὶ Ἔχρίδιη ἀπὸ λύπης ρ»Υὼα {5ι1{|Δ,) ργϑέμ- 
αἀϊπο; δπϑπα [6 ἰαἰῖοσ σοί ἴο 185.1, ὅ. ψ ἤογα ἽὙΥΤ, ἰαη- 

π' ΤΏοτΓο ἰ8, ἰρἀορά, ἃ Ρἤγαβο βίπῖϊαν ἰο τὨΐδ ἴῃ [6 τηου 8 οὗὨ [ἢ 6 
νυ ραγ ἰῇ οὐ ον σουπῃίγυ. 

1 ΤῊ [5 δυἀδὰ ἰυ ἰῃ Ευτὶρ. ἤδουΡ. Ὁμμάτων τ᾽ ἀπὸ Φόνον 
σταλαγμοὶ σὴν κατέσταϑον γένυν ; 
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μ07", ἰ5 ἰγαΠ8]αἰοα λύπη. Βυΐ {6 ΘΧΡΙΓΘΑΒΊΟΩ 15 υ69ὲ - 
Πιιταϊοά ΌὉΥ {6 Ὁ] οννίπρὶ ΡᾶΓΔ116] ραϑβϑαρσοβ δι ἀπορά 
Ὀγ ΑἸΡοσιὶ δὰ ᾿ εἰβ8.: οῃι. Οἀ. μ. 810. κλαίωτεσσι 
δε τοῖσιν ἐπήλυθε νήδυμος ὕπνος. Ῥ]υΐ. Ρ. 828. ο. αὐτὸν δ᾽ 
εἰς ὕπνον ἐκ δυσθυμίας καὶ λύτης ἀποκλιθῆναι. Ἠ]Ιοάοτ. 
2, 15. καὶ πρὸς ἡδὺ κῶμα διὰ τὸ ὑπερβάλλον τῆς λύπης 
ὠλίσθησαν' ὃς δ, Ρ. 208. καὶ ἡ τῶν συμφορῶν ὑπόμνησιν 
παραλύουφα τὴν διάνοιαν, εἰς ὕπνον καταφέρει. 1 οηρυϑ 
Ῥαϑίοταὶ. “ὃ, ρ. 67. ταῦτα λέγοντα αὐτὸν ἐκ τῶν ͵ 
καὶ τῆς λύπης ὕπνος βαθὺς καταλαμβάνει. (υτί, 14, 18, 
17. Ταπάοιη στανδίιπ) 4 Πίτηϊ δηχιθίδίθ σογρὺβ ἃ] το Γ 
ΒΟΠΠῸΒ ΟρρΓοβϑὶῖϊ. ὅ8ὅ66 αἷδο ΡΙποίηθ6}}} 1, ἘΗσδχ. 

47, 48. ὅθε Μεαίῃ. 26, 47. 8664. 
40 --81. 8ὅ66 {Π6 ποίΘ οὐ Μαί(ἢ, Φύθ, 61, δεαη. 

ΤῊ οχρτγοβδίοῃ πατάξομεν ἐν μαχαίρᾳ δάνουγβ οἵ ἃ 
Ἡδεργαίβιη (3): γεῖ ἃ 8: }}}8Γ υ8δ6 οὗ {π6 ργαροβίοη 

. 15 ἔοιιπά ἴῃ ρ8δβᾶρ685 οἰ εἀ ἴτοπι ζοοά ατγϑαῖκ δυιίογα 
Ὀγ νεἰδίοϊη. Οῃ εἰ ἴῃ {π6 δβθῆβα οἵ ηξπι, βε6 {δε 
ποῖα οἡ Μδῖκχκ 8, 29. 

δ1. ἐᾶτε ἕως τούτουι (οπμηδηίδίογβ ἃΓῸ βϑοηον δὶ 
ἀϊνιἀ6ἀ ἴῃ ορίπίοη δοιυΐ {Π6 56η86 οὗ (ἢ686 ψογὰϑ; 
ψ Ὠἰοἢ Μ11] ἀβϑυπιθ ἃ ἀΠΠἴδγθης ᾿ἰογριςίδίοη, ἃ8 (Ὦ6Υ 
ΤῊΔΥ Ὀ6 βϑυρροδοα δήἀγο5886α ἴο {Π͵| ἀξδεὶρέε8, οὐ ἴο {ῃ6 
γε ἐμάο. “ΓΏοβα Ψῇῃο δάσρί [6 ᾿δἰίοσ οριῃίοη, ἃ8 
Ηδιαπιομά, Κγρκε, Ἰοάαγιάσο, απαὰ τὩΔηΥ ΟΠ 6ΓΒ, 
Ἰηΐοιργοί ἐδειδέϊέθ παο ἐθηιϑ, “δᾶνα τὴς ἴγθα, 91}}1 
5.8}} ἤᾶνα ἢθαϊθα (6 δὴ Ψνῇοβθ Θδσ 185 ψουπάθα : 
αἰογναγβ ᾿ἰοδὰ 6 ΔΔΥ οἀρίϊνε.᾽ ὙΠΟΥ βυραυά 
ἀγε, αῃὰ δῖε ἕως τούτου ἀηἀογβίδπα {Π6 ᾿νοσὰ χρόνου 
οἵ πράγματος. Ἵογοίογρ, δοσογάϊηρ; (0 {ΠΘῚΡ ΟΡΙΠΙΟΠ, 
2658 846 ΠῸ ΔΏΒΜΟΓ (0 (86 ἱπίογγορϑίίοη οὗ ἢ15 
ἀἰβοὶρίθβ, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρᾳ, ἢοΓ τορτεμοηάοά 
Ῥείογ, ψιο Πδά βίγιοκ τῃὴ6 βούναης. Ἴποβθα ψἢο 
{πΐηκ (Π6 ψογάβ δἀάγθββθά ἴἰο {π6 αἀϊδεὶρίοσ, ρίδοθ ἃ 
δῖορ ἴον ἐᾶτε, ΒΌΡΡΙΥ αὐτοὺς, ἀπά {Ππι9 ΘΧρίαίῃ : 
“1,61 {π6π| ἀο ψῇῆδί [ΠΘΥ ρΡ]6856, ἀο ποΐ μη ἀ6Γ {Π|6Π|, 
Ὀ6 οσοῃίοηϊ τὺὰιτΐι {Π18 ντο Θῃς6, ΒΈΓΙΚΘ ὯΟ τὩΟΓΟ, ἀ65.5..᾿" 
80 Ῥ οἰβίοι ἢ, Ψ]Ὸ ΘΧΡΙ 15: κ΄ ΒΑ 158 ὁδί νὸβ ἢ σι 54116 
ῬΓΟρύοΒ805. 1) 6516 σῆς ἃ ρυρῃᾶ οἱ δᾶπὶ οἰμίθ, 
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διηϊ6 ἰοηιογίίαϊοπι νϑϑίγαπιὶ Ὠ οι 864}6, Πθη ὉΠ ΤΕ, 
Γορτοάϊ." ὙὍΠ18 Ἰδίῖογ ἱπίθγργοίδ!οη 15 δἀορίξδᾳ ὈΥῪ 
πα τ: Κυϊηοσὶ, δῃᾷ δο. ]ΘΌδβηοΥ, δα βϑοηβ (ἢ 6 
φγοίδγα!α οὔθ. 

ὅ8. ἀλλ᾽ αὕτη ὑμῶν ἐστὶν ἡ ὥρα, καὺὰ ἐξουσία τοῦ 
σκότους. ΤἝΘΓΟ 15 Βοη6 ἀἰῆδγοηοα οὗ ορἱῃηίοη 85 ἴο 
1ὴ6 ᾿πτοτργοίβδιςοη οὗἁ {886 ψογάβ, ψ ]σἢ ὩΔΩΥ (ἢ τ|ι5 
οχρίδίη: ““ἼΠ8 15 {πὸ [π|6 τοδί ορροτγίυηα ἴὉΓ 
γοῦΓ ρυγροβα." δὸ ΡΏΠο 1010. Β. σὸς, εἶπε, νῦν ὁ 
καιρὸς ἐστὶν ᾿Ελίκων», ἐπέγειρε σαυτὸν. ΜαΑΤΕΔΙ, Ἐρίρτ. 
10, 19. “δὸς ποῖᾶ οδβῖ ἰυα οὑπὶ {ΓΙ Γγσδοι5.᾽" 581}. 
1ι. 19, 108. ““Πεχίογ ἄθυβ8, Ὠοσϑδάυθ ἠοϑίσα εϑβί. 
Τῆι5 καὶ τ ἐξουσία τοῦ σκότους 18 ἰΔΚ6 ἢ ον αὐτὴ ἡ 
ἐξουσία τοῦ σκότους. ““ΤὮ8 18 {Π6 ΠΟῸΓ 'ῃ ΨΒΙΟΣ 
ἀαγκη 88 ΓΟ] 65: βοὴ ἀ66 48 88 γοῦ σοπηξ ΔΓΘ 
Ὀεβέ ἄοπο ἴῃ ἴΠ6 σῇ; ΠΟῪ 18 (06 {{π|ὲ ἰὴ νψῇῃϊοἢ 
{γ086 0 δνοϊὰ (ῃ6 ᾿Ιρῃ ἸΏΔΥ Ρεγροίσαϊθ {πη ὶς 
ΟΥ̓ΓῺ 68 :᾿ ὈΥ ἃ 5οτΐ οὗ σου. Βιιϊΐ, ἃ5 1 ἤδνα Ὀθίογθ 
ορϑογνθά, {Π|8 18. ἃ ΠρΌΓΘ ΓΆΓΕΙΥ εἰ ρίογβα ΒΥ οἷν 
Ι,οτά. [ἄρτοὸ ψ ἢ} Κυϊπορὶ ἴῃ ρτγϑίδγσιηρ (ῃς6 70ἐ- 
ἰοιοὶπρ Ἰηϊεγρτγοίαίίοη, ΜΏ]Οἢ 5 δαορίοα θγ Οτοίίαβ 
δηὰ διεἰβίειη. “ὙΠ18 15 {πΠ6 {πὸ ἀεδβιϊηθά, 8ρ- 
Ροϊηίεά δηά οσοπορἀρά ἴο γοὺ ὉΥ σά: δηὰ {ἢ 5 15 
1ηὴ6 ρονψογ οὗ :πϊαυϊ." 1. 6. ἐπ φιῖέῳ δας οὐέαϊποά 
ἐῤὲδ ροιῦθγ. ““ΤῊΙΒ 15 [Π6 ποὺγ ἴῃ ψῃϊοἢ [Πδΐ ρονοῦ 
18 σταηίοθά γοῦ, ἴῃ ογάθγ {παΐ ἴΠ6 ῥσόρἤθοῖθβ πιὶρῆξ 

Ἐ ΟΔΏΏρΡΒΕΙ], τί τἢ τοδδϑου, οδ᾽εθοῖβ ἴο ΟΟΓ σοπηηοη νοσβίου, ἘΠ ] ἢ 
ἢ6 ΟὔΒΟΓνα6Β 18 Οὔδουτγα, δηἃ βυβοθρί}}6 οὗὨἨ νϑγγ αἰ βδγθηῖ ᾿πίογργο- 
ἰαἰοη8. Α1 Απταυϊν βθοιιβ στο ἴῃ υηἀογείδηάίϊηρσ οὐν 1 οτγὰ 8 
ΘΧργθβδίοη 88 8 οἴδοκ ἴο δἷ8 1) 8.1 0}68, ὈΥ ἱπεϊπιδιίηρ ἐπὶ ΠΟΥ 
ΨΕΓΟ ποΐ ἴο ρῥτοσοθὰ ζυγοῦ ἰῃ (ἢ 6 ὙΦΥ οἵ Γαβίβίβηοα, 88 1 υὙᾶδ ποῖ 
ἴο σμοῖ τοί ποάβ οὗἉ ἀοίδησε {παῖ [6 ομοβα ἴο τθουσ. Ὁ Παὶ ἴς τὸ - 
ςογἀεὰ ΒΥ (Π6 οἴμεῦ Ενδηρε)βίβ, (Μδ. 16, 69, 58. Ψοἢ. 18, 11.) 
85 ᾿ἸΚευγίβα βαίἃ οἡ [{π6 ὁσοαβίο., β(ΓΟΏΡῚΥ σοηβγιῃβ [8 ΘΧρΙ8η8- 
ἄοῃ. Αποίδμον, ἰπάἀθοα, πὰ θεθὴ βαρρεδῖοα ; πϑιηοὶυ, [πδὲ {86 
ποτὰ τοῦ δροκθϑῃ ἴο (Π6 εοὐάῥεγξ, ψἢ0 δγὰ διιρροβοὰ Ὀϑῖογθ πον 
ἴο Βᾶνθ βεϊζεά [γ18. ρθγβοῃ ; δῃὰ {πδὶ οὺν 1 ογὰ δοϊαὰ οἵ ἰβδω ἐπὶ 
{Π6Ὺ που]ὰ σταηὶ ἢϊπὶ ΠΟΥ ἴο σὸ ἴο ἴπ0 τᾶη ψίο80 δὰγ ἢδὰ 
Ὀδοη ουἱϊ οὔ, (παι πα ταῖσι συγ ἢππὰ ; 1{Π 6 ΟἾΪΥῪ ἰπβίδηοθ τ δογοίη 
“76ξὰ8 περάθά {πΠῸ ρου ββίομ οὐ ἴπῸ δἱὰ οἵ δὴγ τδὴ ἱπ πογκίηρ ἃ 
γηΐγᾶοϊθ. Αἢ Ὄχρ  διδίίοη {π8 Ἔν ΟΓΥ ἩΔῪ ΘΧοορ 80 ]6 ; ὃυῖ ἱἰ 8 
βιυβοϊθηΐ ἰογο ἴο ἴΔ Κα ποίίσθ (δὲ 1ἰ 15 ἰοί}}ν ἀοδειαΐο οὗ ον άδησο. 
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06 ΔΠΠ]16." 866 Μείῇῃ. 26, δ6. ΤΉ 5. ̓πίογργοία- 
«ἰο ἰ8 εοηβτγπιεά Ὀγ [(ῃ6 ράᾶγα] οὶ ρᾷββᾶρο οὗ Μαίιῃ. 
460, 45. ἤγγικεν ὥρα, καὶ ὃ ὑὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται 
εἰς χεῖρας ἁμαρτωλών. Απά 66. τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν 
ἵνα πληρωθώσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. “Ὥρα οἴἶξδῃ 
ἀδηοίθβ. ἃ ἤχϑά, δρροϊηϊθὰ {ἰπ|6. ὅ66 ὅδ.οῦ!. 1,6χ. 
Απηά σκότος 18 ΓΘ] ΘΏΓΥ υϑοᾶ τη ρου ἢ Ϊγ ογ 
ἐπί φωεϊίψ. 80 (Ο]. 1,18, ἐῤῥυσατο ἡμας ἐκ τῆς ἐξουσίας 
τοῦ σκότους. 

δὅ4---58. ὅ66 (ὴ6 ποΐ68 οἡ Μαίίῃ. Φ6, δ7, ὅ8. 69, 
71. Φώς Πογα βἰρῃϊῆθβ γθ. ὅ66 Μϑδῖκ 14, δ4. 

ὅθ. ἀτενίσασα αὐτῶ 80 1λκΚα 4, 20. οἱ ὀφθαλμοὶ 
ἦσαν ἀτενίδοντες αὐτῷ. ὙΠ6 νοτγά ἀτενίφω 5ἰρη!ῆθδβ 
ἴο χ οῃ 686} ἰπίθη!υ ; δηά, ψ ἢ ὄμμασι, οὐ ὀφθαλμοῖς, 
(ο Ηχ ομ θ᾽ 8 υἱεῖ Ἰητθητὶγ. Βυΐ (ἢ6 τογάϑ ὄμμασι οΥ 
ὀφθαλμοῖς, ἀγα Δἰπχοϑί αἰνγαυβ ἰεΐδ ἰο θ6 υπάοτγβίοοί, 
δηά {6 οὐ)εοΐξ οὗ νίαν 15 ἘΧργ}βϑϑθα θα ὈΥ͂ δὴ δ6- 
ουβαῖϊνα ΜΙ εἰς, (48 ἴῃ Αςἰβ 1, 10. 8, 4.) οὐ ψ ἢ ἃ 
ἀαιϊνα ψιῃουΐ ἃ ργθροβιίοη, 848 ἤ6 ΓΘ, δηἀ ἴῃ [ὺκΚ6 
4, 20. 

ὅ8. ἕτερος. Μαίίϊον 88γ8 ἀλλὴ, ἀποέλεον' πιαϊά-δ67- 
υαπέ. ἘΒυΐ [}}18 ἀΙΒΟΓΟΡΆΠΟΥ ΏΔΥ Ὀ6 Γειηονοά οἡ {ἢ 6 
Ῥτγϊποῖρὶα βυρρεϑίεά Ὀγ Ὑ εἰβίείπ, ψῇο οὔβθγνεβ {παῖ 
1Π6 ψογά ἕτερος πιαᾶψ ἀεποέε α ἔδηιαΐθ, 80 {Παὲ ἰΐ τπηδί- 
(6Γ8 ποΐ ἴο [ἢ6 56η86 Ὑ ΠοΙΠοΡ [Π6 πηδβου 6 οὐ ἔδιη!- 
Πἴηθ ροπαάοσ 06 υβ864. ΕῸΓ (848 8808 )οηγβ8. Ηα].) 
πρὸς τὸ πρόσωπον ἀποτείνεται ὃ λόγος. ἘΕἸΧΑΠΊρΡΪ65 οὗ 
(Π18 ἃΓ6 ἱπηυπιογαῦϊα ; 6χ. ρὺ. Ηομῃ. 1]. η. 465. 
πληγέντε κεραυνῷ, Φι0 δηὰ Μιηοεῦνα. Ῥαυϑδη. 4, 21. 
βρεδκίηρ οἵ ἔνο Ψψοιηθη, τούτους δὲ φάσιν. ϑορῇοοῖε8, 
ΕἸεοῖγ. 980. ταύδε τῷ κασιγνήτω. Ἐυτίρ. Ηεο. 669. 
βρθδκίηρ; οἵ ἃ πῆδῃ δηά [8 ψ]ῇδ, δυεῖν γὰρ ὄντοιν, οὐχ 
ὁ μὲν τλήμων, ὃ δ᾽ οὐὄὨ.Ὠ ἘΜΓΙΡ. ἤδουβ. 611. ἴοη. 966, 
δηά 1861. Τῆυβ ἄθρωπος 18 βοιηδί 168 υϑ6ἀ οὗ ἃ τ:Ὁ0- 
πιαπ; ΜΏΙΟΝ [ἢ πᾶ Μ6]}} ὕ6αγ, βίποθ 10 ῬΓΟΡΟΙΥ ἀ6- 
Ὠοῖα8 ἃ ἀμηιαη δεῖηρ, ψιπουΐ τοίργοησο ἴο 86Χ. 

δὅ8. ἄνθρωπε. ΤῊ!8 ἐρθδς 8 Οη6 οὗἉὨ οχροβίυ- 
Ἰδιίοη. ὟΥ οἰϑίϑιη οἰΐθϑ Ἴ6γ. Ηρδυΐζ, ὅ, 8, 1. τὰ Λοπιο, 
ψ Πογο (ἢ6 δ αβὲ ΓΘ ΓΚ8, “ σαπὶ σοηίοιηρίι οἵ 
βδίοιηδοῦο ῥγοηυποϊδηυπ) εδί." Αἶβο Τογ. ΑἀοΙρῆ. 
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1, 4, 81. ““ Ργοΐ Ζυρίζογ, τὰ α16 λοηῖο δά]ρὶ5 834 1η58- 
πἰδιη." “ὙὮγ, πιαη, γοὺ ἀτῖνα τὴ6 πηδὰ. Τα 
1άἸοπ. 18 ΠΟΙ ΠΟ Ἔνθ [ἢ ΟἿΓ ΟΥ̓ ἰδηριιᾶρα. 

δ90---6 2. δε6 Μαίίῃ. 926, 78, β8β6.ᾳ. Διϊσχυρίϑετο, 
ἀϑϑανογαῖθα, ΒίΓΟΠΡΙΥ δββοτίθα. 116 διὰ 15 ΙηΘΏΒΙνΘ. 
ΜδΔΏῺΥ ΘΧδιηρ 68 οὗ {ἰ|ὸ νψοτὰ στὸ ργοάἀποθὰ ὃὈγ Ὑγοί- 
βίοϊη δηὰ Κυρκθ. ὅ566 αἷ8ο δῇ]. [,ὸχ. 

61. στραφεὶς---ἐνέβλεψε. δ66. 1Π6 ποία οἡ “Μεί(ῃ. 
90, 26. δο 2] 184η, . Η. 12, δὅ8. διετέλεσεν ἀποβλέπων 
καὶ ἐπιστρεφόμενος. 

60. τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λάοῦ. Τἢ8 Ενδηρο] 181 18 
{Π6 ΟὨΪΥ ϑδσγβα ψγ ΘΓ 80 ρῖνοβ8 [Π18 ἀθηοι δ! ο 
ἴο {πΠ6 ϑαπλεάνίηι; ἴοτ 1Π6γ6 σδὴ ΡῈ 0 ἀουδέ (δ. 1 
15 οὗ 1{ ἢ6 18 βΒροακίηρ. ὍΠ15 185 1π6 ΟὨΪΥ Ῥᾶββαᾶρθ ἴῃ 
{π6 (οβρ6ὶ ψἤογα 1 ὁσουγβ.. Τῆα βαῖηθ στον (Αςίβ 
Ὡῷ, δ.) 4130 ΔΡΡ]168 {6 {Π|6 πρεσβυτέριον, ψΙτΏου [Π6 
Δα ΟΠ τοῦ λάου, ἴο 1}}18 σοιιγί, οΥ δὶ ἰϑαϑί ἴο {ῃ6 
ἸΩ ΘΙ θ6Γ8 ΨὨογθοῦ 1{ τγὰβ σοΠΙρΡΟΒΘά, σΟηΒΙΘΓΘά 88 8 
βοάγ. (Οδρ}6}1.) εϊβίδϊη τοίθιβ ἴο ϑυβδη. δ0. 
Αςἴβ 92, ὅ, 1. Τί. 4, 18. 

67. ΟΟμΊρᾶΓΘ Ἅψ6ΓὙ. 88, 1δ. 
68. εὧν δὲ καὶ ἐρωτήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτέ μοι, ἢ ἀπολύ. 

σητε. Κυϊηορὶ {ἢ18 ρΔΓΑΡΏΓΔ868 [ἢ6 ρᾶββᾶμα: “1 
1 53: ἸΡ]Υ ἐεἰΐ γου {μα 1 81 ἰῃ6 Μαεβϑβίδῇ, γου ψ1}] ηοί 
Β6] ον 6. 181 2γοροϑὲ φιιοδίϊοηα ἴο γου, ὈΥ ψὨϊοΝ 
1 τὴδλδυ ἰθδοὶ γοῖι τῃδί 1 δὴ {ῃ6 Μοββιδῇ (866 20, 8, 
8644.) γοὺ Ψ1}] ἢοΐ ΔΏΒΨΕΙ ΠῚΘ ; ὨΟΓ ΜΠ] γου, [που ρἢ 
σοην!ησθα Ὀγ ἴῃς ψοῖρῶς οὗὨ ΓΩΥ ἀγρυϊηθηΐβ, ᾿ἱπίογγο- 
σι .0η8, δηα Ῥτγοοίβ, γϑίθαϑθ τὴ86 : Ὠδνθυ ! 61658, 1 
Ρ]αίηϊν ἀθοΐαγθ, (Πδὲ ἴτοπλ (18 {{π|6 1 5}4]] 811 δἱ {86 
τισὶν παπὰ οὗ (οὐ. [Ι( τηιιβί ΡῈ οὐρβογνϑά ἐμαί {Π6 
Ηοῦτγον8 (ἸΚο (ῃ6 ατσθθκ8) οσα δοσυβίοπηοά ἴο [ὉΠ] ονν 
ὮΡ ἃγριιηθηΐβ ὈῪ ̓ πἰογγορϑίίοη. 

Γ(ΗΑΡ. ΧΧΙΙΠ. 

ΨΕΚΒΕῚΊ. τὸ σλῆθος αὐτών. τ. Ονθη σοΐδγϑ {Π|5 ἴο 
{ποθι νοῦβ8 οὔ ἐποογοροίηρ' οὨδρίοσ, δηὰ Ἰηςογργοίβ, 
““{86 ψῇηοΐα ςοἸ]οοἰοα Ὀοάγ οἵ 6] ἀ615, ργιθϑίβ, ΒΌῦ 65," 
ἅς. πὰ πού ἐΐθ οοπιπιοη ροορίθ. Ἐοβθηϊη. δὌχρίδίη8, 
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οαέώηι ξεπαίογμηι. ΟἹ {818 δηἀ (6 [Ὁ] Οἱ πρ' γ Γ56 
σορδγο Μδί. 27, 4, 8644. ἀη Μαῖῖ 15. 

2, ἤρξαντο κατηγορεῖν αὐτοῦ. δ66 ἰῃῇ6 ποίε8 Οἱ 
Μαίίῃ. 47, 11, β8ε4α4ᾳ. ψῆοσε Κυϊηοεῖ ἢδ88 8] 16 ἢ 
τἢδε (Π6 Ὡδγγαιοηβ οἵ Μαειίίον δηὰ [λ|Κ6, σοπορση- 
ἴηρ δι ἴοοῖκ ρίδοθ ἴῃ τῇθ ὕπέεῆες οὗ ΡιΪαίθ, ἃγὸ 
ΨΕΓῪ γιοῦ δηὰ βυσοϊηςί, δῃὰ ἴο 6 ξΌΡΡΙ[ οα ἴτοιι 
[πδὲ οὗ ἁοῆη. Τα )πάϊο181 δι ΠΟΥ ῬΓΟΡΕΓΙΥ γοδιθά 
ψὶτ (Π6 ργοϑιάρηϊ ; τπουρσῇ [ἢ ῥγοσυταίοῦ (48 νγνὰ8 
Ριδι6) δά {ἐπ οὔςο οἵ ςο]]! δοίϊηρ {πΠ6 ἕᾶχοβ. Βιυιῖ 
ἰϊ βϑϑπιβ (Πδὲ 1π {Π|6 8:14116Γ ργονίηςθ, (Κα ψιάε4,)} 
ψὨΙοἢ 6 Γ ηοί οὗ 80] θη σσηβοαθθηθα ἴο πᾶνα ἃ 
ῬΓοδίαθηΐ, (μα »γοσμγαίον Πδοὶ, ΟΥ σοἰδοίοῦ οὗ (8 Χ69, 
αἸβοπαῖροα α'50 {π6 10! οἷα] Φπποίοη8 οὗὨ {ῃ6 »γε- 
διαἀοηέ. 

ῷ, τοῦτον εὖ διαστρέφοντα τ. ἔ. ΤΠ6 νογά 
εὑρίσκω (848 ΚΥρΚΘ6) 15 ἃ γμαϊοίαΐ Ἔχρτγοββίοη, δηά 
ἀδηοίε8 {Πδἴ,) Οἢ Θχδιιϊηδίίοη δηᾶ 1ηνοβι χαίοη ἴῃ 
ἘΠΟΙ͂Γ 4886 0 }Υ, {ΠῸῪ Ὠδαὰ ἔουπά ἢἷπὶ ταὶ ΓΠΟΥ γὸ- 
Ρτοβοηίοᾶ ; δηὰ δὰ πού Ὀγουρῶξ ἢϊπὶ {ἤθγ ἃ8 Οὔ 6 
ἈΟΟσυΒ6α ΟΥ̓ βυϑρεοίοα, ὑυΐ σοηῃίξββεα υ ρα ΠΥ δηά 
οοηνίςοϊο. ΤὮΙ5 Ἰηϊογργοίδιοη 18 δυρροτγίοα Ὁγ (Π6 
ΔΟ ΠΟΥ οἵ δοι θυ βηθγ, νο Θχρ δίηβ εὐρισκεῖν, ““ἴο 
αοηνῖοί 8π6 πὰ ρΌΥ οὗ δη οἴξησο, δἔϊογ αἀπΠπρσοηΐ 
Θχαπηϊηδίίοη." ὅοὸο Μείιι. 46, 60. Αςοεἰβ 4, 21. ὅ66 
Χοη. Ογσ. 1, 97. 

4, διαστρέφοντα. Διαστρέφω, Κα (πΠ6 Ηδφρτγ. 25 ν, 
δἰσηῆθβ ἴο ρεγνογί, ϑεάυςθ, ὄχοῖία ἴο βεήπίοη. ὅ0 
1 Κιηρϑβ 18, 17. ὁ διαστρέφων τὸν λάον. (Εἰ5Π6Γ.) 

2, κωλύοντα Καίσαρι Φόρους διδόναι, Τογδιἀαὴπηρ ἴο 
εἶυο ἐγ διιέο ἐο (αϑαν. Νοι]ηρ' νγ88 τπογα ἰπίοϊοσα- 
6 ἰο {π6 Φ6νγκ ἰδ ἰο γϑηᾶογ {τἰρυΐς ἰο (ἰ5εβ8δγ. 
Ηδηςθ ἃ β6αἀϊίοη δα Ὀθθη ὈῬαοίογε γαϊβθά ὃὈγ Ζυἀ45, 
8 (41Π|ςᾶη. (866 Αοςἰβ8 ὅ, 37. [Κα 18.) ΤοΥ {πο γο- 
ἔογε σοῃβαάθηθ!ν τδ6 (18 οὔδῦρα ἀρδιηβί (ἢ γιβῖ, ἃ8 
ΟἿΘ ΘϑρΘΟΙ Δ γ δίγοσίοιιβ ἰῃ (π6 αγθβ οὗ 16 Βοπηδη8, 
Δη4 50 τη σῇ [ἢΠ86 Ἰηογα ογθα 0]6, 845 θεϊηρ Ὀτοιρὶ 
ἁρδιηδί ἃ (Ὑ4}1|ςΔῃ. 

ὃ. σὺ λέγεις. «{68ι18 σοηΐαθ864 (Π6 (Ὠϊηρ,, θαΐ 4([48 
ἃ αἀἰδιϊποιίοῃ : “1 δ ᾿ηαἀθοὰ ἄϊηρσ, θυΐ ποΐ, ἃ8 γα 
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ΒΊΡΡΟΒΘ, οὗ δὴ βαγίῃ] Υ Κἰηράομ." 49 “οὔη 8, 88. 
δχρίδιηβ. (Ἐοβθῃμι.) 

4. οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον. ἼΠ6 ψογὰ αὕτιον 18. ῥτο- 
ΡΟΣ δὴ δα]θοῖνο, ἀδποίηρ “ ΨογίῦΥ οὗ, οὐ ““1ἢς 
οδυ86 οὗ" δηά, ψῆξῃ υ864 1ἢ ἃ Ἰυ 1618] 8686, δἰρη- 
ἢ68 νουτῃν οὗ Ὀ]4πη|6, δηἃ σοηβοαΌ ΕΪΥ οὗὨ Ρῃη15}}- 
Ἰηδηῖ. Ἰυβ ἴῃ νοΓ. 14. οὐδὲν αἴτιον θανάτους 50 
ΡΙαίο ἀθ βδρυθ. 1. Ρ. 829. οὐ τὸ αἴτιον αἰτιᾶσθαι" εἰ 
μὲν γὰρ ἦν τοῦτα αἴτιον. 866 1,6 (Ιοῖο ἃρ. ΕἸ516γ. 

ὃ. ἐπίσχυον, λέγοντες. ΤΕ νοτγὰ ἐκισχύω᾽ Ῥτορουΐν 
8]018Η65 ἴο Βιγθηρίποη, οι ἴῃ δῃ δείίνα δηα θαΐογ 
86η86 (0 πιαζα δίγοηρβ, απὰά ἐο δϑοοηιθ δίγοη σ); δῃᾷ 
ΒΟΠΊΘΕΙ 68 τη ΙΔ ρ ΠΟΥ Α ΠΥ ἀδηοίοβ, (88 ἢ6Γ6,) ἴο ρΡ6Γ- 
ΒΟνΘΓΘ, ἴο δἰίθηρὶ [Π6 τῇογθ νἱβογουβῖγ. ὅδ0 ἰῃ6 
Ηδερτ. ΡΠ, ἴῃ ἔχ. 12, 88. ΤΠ6 δγγσίδο νϑγβίοῃ ἢδ5 
υοοϊεραξοά. [ἴΐ τηυϑὶ θὲ οὐδογνθά ἴοο {πδὲ {ῃς ἐπὶ 
ἢ88 δη ᾿πίδθηβῖνα ἔογοθ, δπηα ἀδθῃοίθβ αὐαϊέϊον, οὐ (88 
Κυρξκε {6115 08) ρεγυίσασοηι ἱηδέαπέϊαηι. 

, ὅ. καθ᾽ ὅλης τῆς Ἶ. οὐοῦ' 411 ΨΦυὰἀδὰ. δὸο [{Κὰ 4, 
14. Αοςἰϑ 9,81]. : 

6. Α58 ἴο {π6 (δ) }]8ραηβ, 11 18 σεγίαίϊη {πα {Π6Ὺ 
ΘΙ ὑΓΤΌΠ6 ἴο βοαϊίοη, δΔηἀ ἀδβίγουβ οὗ οὔδησα. δὅ66 
405. Α. 8, 2. Β. 2,8. Ηδηρσο {Π6 δοσιιβοῦβ ΡΌΓΡΟΒΘΙ 
τ8 Κα τπηρηζίου οἵ Οσαἰίοο. ῬΙ]αία, ῃονενου, ἐβουεῖ 
Ρειβυδάφα οὗἁ {86 ᾿ἱπῃοσθῆοσθ οἵ «6888, γεῖ ὈοΙηρ υἢ- 
Πρ ἴο σῖνα υπῦγαρα ἰὸ {Π6 268, σαυρῃς ἂὖ [Π6 
ψοτγὰ Θαἰίεο, ᾿ς ἢ Δα [λ|]6ὴ ἴγσοπι ἐπ δΟσΊΊΒΕΓΒ  ; 
Δη(, δἴἴοσ μβανίηρ βαιϊ ἃ ψῆδῦῖ 6 το ἤθγθ, ἀθνίβθα ἃ 
τηθΠοα οὗὨ τἱδάδιηρ Βιπη561 οἵ ἴπ6 ψῇοΐα Ὀτυιβί 688 ; 
ΨΠΙΟἢ 88 Π0 Ομ ΤΠ ἰοὸ τεοίογ [ἢ6 σδυδθ ἴο (ἢ 8 
ἀοοεϊβίοη οὗ Ηδτγοά, ππάϑγ ργοΐθηςα οὗ ποῖ [ηἰογιηοά-. 
αἰ ἢ 8158 1υτιϑἠ!ςὕοηῃ, δηὰ (ἢυ8 ἩΠ|4] σοης!- 
᾿ιαΐθ Δὴ θῆβθίηγ. ,δϑαὲ [κε 928, 6---12. Ηδ {Βογοΐογρ 
βϑηΐ 9681. ἰο Ηργοα, νῇο δ (ῃπδὲ {ἰπ|6, οἡ δεσοομηΐ 
οἵ [ῃ6 ἔδαβξί, ννδ8 β8ο] υγηϊηρ αἱ 9ογυιδαίθσῃ. Ηοσγοί, 
μονονοῖ, βοὴ πὴ Ὀ8ῸΚ ἰο Ριαίθ ψιθοιϊ δηΥ 
Ρυηϊϑίηοηΐ, δηα ᾿Ι ἃ τηοβϑαρ ἴἢδὲ ἢς ἰουπαὰ ὯΟ 
ἔδαϊ τὰ Ὠϊπι. (Καϊη.) 

ἢ. ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἢ. υηδογείαηάίηρ 
{παΐ Πα ψὰ5 62 ἀϊξίοπο βογοαΐ8β. Ἐον «Ψ6βιι8, [πουρῇ 
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Ὀογη ἴῃ Ζυ 8654, δ Ὀδοη Ὀτουρῆξ ὑΡ ἴῃ Ο8411||66, ἀπά 
βρϑηΐ πιοϑί οὗ ἢ5 [8 (Π 6. 
. ἀνέπεμψεν αὐτὸν π. Ἡ. Τῇ σογΓαβροπαϊηρ᾽ ἰογη 

ἴῃ {η6 Βοιηδη [,μ}΄ν 18 γεηιίίο. Ἴ ἢπι5 (οῦβογνοβ ατο- 
εἰυ.8) Ν᾽ εϑραβίδη ἐγαπδίεγγεά [ἢ 6 {Γἰ] δηὰ Ἰυάρτηεηξ 
οὗ τῇς Ταγιοπεθαπ το Κίηρ Αρτγρρα (708. Β. 8. ς. 
11.) [ να8 τη6 ταρυΐδῦ ργαςίςα Ν 116 Βοιηδη ᾿ᾶνν 
ἴο ἰγαηβι!ξ ΟΥ Γοίηονα (ἢ6 ὈΓΙΒΟΠΘΓ ἴο (ἢ6 σΟνΘΓΏΟΓ 
οὗ ἰδ6 ργονίηςοθ οἵ αἰβίσιος ἔο ψῇϊοὶ ἢ6 Ὀαἰοηραά,͵ 
τπουρὶ τΠῸν μδά ἐδδ γίσλέ οἵ (τγίηρ; 4}} οἴδησεβ ψ ἢ - 
ἴῃ {πο ὶγΓ ον ρῥτονίηςθ. Ὑγοίβίθιη γϑίϑθιβ ἴο ΟΠ Υ8. 
ΗδΔἱὶ. Α. 8, 99. 

8. ἦν γὰρ θέλων ἐ. ἱ. ᾽.α. ὅ6ε6 [1Κ69,9. 
8. ἤλπιϑέ τι σημεῖον ἰδεῖν ὁ, α. 6 τϑδβοῇ ἴογ {{|15 

(ϑγ5 ατοί 8) ψα8, (δὶ 6 πιρῃϊ ρσγαι!νγ ἢ 8 βιρῃξ 
Ψ ΙΓ ον  Υ, 50 αἰ γαςίνα ἰο ἃ σουτί. Βυϊ {6 Α]- 
τΡ Ἢ ψ85 ἢοΐ 80 ῥτγοαϊραὶ οὗ ἢϊ5 ρονεγ 88 ἴο οἰϊοοβθ 
{πὲ 1 βΒῃουϊά Ὀ6 Ββιιθβογνίεπί (ο 16 ργαιβοδίίοη οἴ 
τοτο ἢυπηδη Ουγιοβιίγ. Ὑ εἰϑίθίη σϑίθγβ (ὁ 2 Ῥδϑγαδὶ. 
9, 23. Αείϑ. 96, 22. 

9. οὐδὲν ἀπεκρίνατοα. Τί τροαϑοῦ [ῸΓ {18 γα 88] 
8 (ἢ118 1] οΙΟυ ΒΥ βίδίθα ὈὉγ ΕᾺΓΠν πλ1.5: “ Ηδ 8δῃ- 
ϑινογοα ἢϊπι ποίμίηρ;, βίης α ἢ6 σοῃϑβίαογοὶ Ηρδγοά 85 
ἸΏΘΓΘΙΥ ΘΙ ΡΓ ΠΩ, ΟΥ (Γγίηρ Πίπι), ἀπὰ τΠογείοσα υἱ- 
ΨΟΓΙΏΥ οὗ δὴ δῆϑψεῦ: Κηονίηρ ἴοο Πα ἢ6 ψ 85 46- 
βίτουβ Οὗ βθαείῃρ᾽ ἃ βίζιη, ποίΐ ἴοσ ἴῃ 88Κ6 οὗ 06} γ, οσ 
οοηνϊςίίοη, θὰξ ΟὨΪΥ [ὉΓ δηγυβοπηθηΐ, δηὰ (πὶ Πα ἀϊά 
ῃποΐ ἰοοῖκ [ὉΓ δὴὺ {πίηρ Ργοσθθάϊηρ ἔτοιῃ ἀϊνίηθ 
ροψου, ὑαὉ τ γον σοπ) υγαίίοη, Οὐ Ἰηᾶρο. ὙΠογθίοσγθ. 
ουν [οτὰ αἰά ποῖ νουομϑδΐα ἰο σίνα ᾿ΪπῈ ΔΠΥ βἰρῃ." 
ἤφην 7ε808 τοῖϊιγηθα ΠΟ ληνοῦ, (88 Υ Καυϊΐηοεϊ,) θδῪ 
οαϑιϊν 6 σοπ]δοίῃγοα. Ηθδ ἴογεβϑαν {ῃδί, 1Κ 6 δα 
ΒΟΙΪΟΊΒΙΥ σοίυγηθα θοῦ (0 {Π6 φγοροβθά 641.68- 
(ἰοη8, 6 8ῃοιϊα ΟὨΪΥ Ὀ6 τηοοκΚοά δηὰ ἀοτιἀθα ὃὉγ Ηε6- 
τοὰ, ψῆο ψ88 δοίυδίθἀ ὈΥ Ὧο ἀδβῖγε οἵ Κπονσίηρ [ἢ 6 
ἀγα !. [πάρδρἀ (ἢ6 ασβίουβ τ γα οὗ βυοῦ ἃ ἡδίυγο, 
{Πδι {ΠΟΥ͂ ΒΟΆΓΟΘΙΥ ΟἰαΙ 6 α 8 ΒΟΓΙΟῚΒ ΔΒΓ. 

11. σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ. [{ 18 ποῖ ρῥτοῦΔΡ ]6 
παι Ηετοά βου] αν Ὀσουρῆς δὴ αἀγηὶν Δ ἢ]πὶ ; 
ποῦ σου α ΡιΪδῖα ἤᾶνα ρογη θα 11. ἯΥὲ τηυδί {Π6γ- 
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ον ἰηΐογργοί τὰ στρατεύματα, δαἐοἰ ἐἐέμηι, ἠδ σμαγάδ; 
ἃ5 1ὴ Δοίβ 28, 10. (Κι πη.) ὍΤηα ρέμγαΐ 15. υϑοά 
αἀϊρηϊέαί5 σγαΐϊά. ΑἩ 1άϊοπι τπιϑ04] ἴῃ {πὸ (5516 4] 
ΨΓΙΘΓ8. 

11. ἐξουθενήσας, Ξεἰἰηρ ἢϊπὶ αἱ πουρῃξ. ὅ66 ΓΚ 
6, 48. 11 ψουϊὰ μανα Ὀδθη τόσο αεἰαρδαηΐ ἰἢ 10 Πα, 
ὈΘθῃ παρ᾽ οὐδὲν τιθεμένος, οὗ ΙΓ Ιάϊοπι Ψ Δ] οἷς. ἴῃ 
[18 ΠΙδίγΡ. Επγρ. ρσίνοβ Θχϑηρ]658. ΟΓτοίϊιβ 15 οὔ 
ορίηϊοι (ἢαξ ἢδ6 αἰά 80, ἃ8 ἀδθιίηρ "ἴ πηνογίῃν οἱ 
ἢ!ϊ8 σΓθδίη688 ἰοὸ Ὀ6 ἰδοιρῇῆϊ ἴο ἢᾶνα ἡθαγοά 4 τηδῃ 
ΠΘΙ(ἢ6γ Γαγη]βῆθ6α νυ 1 ἈΓΠῚ8, Θηάονγοα ψ] ἢ ΡΟ] Εἰς 4] 
Κπον]οάρο, ΠΟΥ ΘΧογοϊβθα ἰῃ {Π6 ἃγίβ οἵ ρονθγῃηπγθηΐ. 

11. περιβαλὼν αὐτὸν ἐσθῆτα λαμπρὰν. ψατὶουβ ἤᾶνα 
θδθη (Π6 ορίηϊοηβ οὗὨ {μ6 Ἰραγηθὰ οὐ (6 β86η86 ἤθιβ 
ἴο Ὀ6 Δχοα ἴο {Π6 ψογὰ λαμπρὸς, ΜὨΙοἢ, Ὀοΐηρ ἀ6- 
γτῖνρὰ ἔτοπι λάμπω, 51:6 }1ῆ68 ὈυσὮς, ᾿ς], Βρ] ηἀ !ά, 
8η ΘΒρθοῖαΠΠ}ν τυλὲέθ: τοι ρἢ 10 18 Βοιηθ!πη65 868 
οἵ τϑά, ρυγρίθ, Οὐ βοδιϊθῖ, ΟΓ ΔῃῪ ὄγι ἠέ οὐ σἰατίηρ 
σοΐοιιγσ. δ66 Εδρ!ιοὶ δῃὰ ο!, δῆς βοῖμα (οη)- 
τηθδηΐαίοῦβ (Δ Κ6 1 ἰῇ [ῃ6 86η86 οὗ 5ρέοπαϊά, ψιτῃοαῖ. 
ΔΏΥ Γαίδγθησα (ο {π6 Αγ ουἶαγ σοΐοιγ. ΟἸἾΠΟΓ5. ἴῃ- 
τογρτοῖ (ἢ τ[η6 ϑγγιᾶσ νϑυβΊ 00) δοαγίθέ οὐ ρμγρίο; 
δηα οοηΐοηά ((πουρὶ νὶπουΐ γθϑβοη) {Ππᾶΐ ψτἢ {ἢ18 
βᾶπη6 ΓΟῸΘ6 «.68ὺ8 ψψγᾶ8 8180 1η80}{ΠΠρῚΥ ο]οίμαα Ὀγ ΡΙ-. 
Ια θ᾽ 5 801 4169. Οὐ Γ8 ἀρϑίη δγα οὗ ορίηίοη [δὲ [ἢ 6 
τοῦ ψ48 τοὐέΐο : ψὨϊσἢ πηοάα οὗ ἰηἰογργοίδιίίοη Κιὶ- 
ΠΟΕΪ {ΠῚ} 8 σᾶσγίθ8 ψ ἢ 1 4}} (ῃ6 τηϑγῖκ8 οὗ ἰγυ}. 
Ἐὸγ (ϑαγ58 6) λαμπρὸς σαΏΘΓΑΙΥ ἀδηοίοβ τυλῥέθ, νΕΓΥῪ 
ΓΑΓΘΙΥ ΡΌΓΡΪΙΕ, ογ βοατὶοῦ; δῃὰ 18 βϑρθοίδὶϊν υβεα οὗ 
ψὨϊ6 υεϑέδ; 88 ἴῃ Αοἰ8 10, 80. Αρος. 1δ, 6. )1οά. 
510. 1, 00. Τπρορῆ. (ἢ. 291. ΡΏΠ]ο, Ρ. ὅΦ1. δεθ 1,οἊϑ- 
ΠΟΙ Οὐ Ψψαπη68 2, Φ. Οὐδηρσγαΐβ ἰοο ψοσα τυλὲί6 οἷοαΐε. 
δο γα]. Μᾶχ. 1,6. 11. “Ῥαυϊυμπλ οἱ (Ογα5850) {τδά!- 
[τὰ 6β ρα] υἀδιημθηΐατη, οαπὰ ἴῃ ὈΓΦ τὰ ΘΧθα 0118 
ΔΙθατα δὰΐ ρυσρυγοῦπι ἀΑγὶ βοϊογεί." Δ δίβ. ἰοὺ 866 18 
ἴο αν Ὀδθη οὗ {ἢ18 ΟρΡΙΏΙΟη, ῆο ΔρΡΡροΒι[ΘΙΥ οἰΐεβ 
Ρῃεά. δ, 7. “ῬΙΏΘΘΡ8 ᾿ραῖο σγγα ἢϊνθᾶ ἔδβεϊδ, ἢϊ-. 
γΘΙ864116 [Π16 15, ἢν 8. ἰδ σΔΙς6 18 ΒΡ γΌ16 5 ἢο- 
ΠΟΙ αἰνίης ἀογιβ ΑΌ ὉΏΙνΘΓΒ18 σαρΙζ6 δϑὲ ργοίγι 5118 
ἔοταβ. Ρ]υΐ, μ. 144. Ρ, οἱ προσιόντες ἔλεφασιν ἐσθῆτα 
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λαμπρὰν οὐ λαμβάνουσιν, οὐδὲ φοινικίδας οἱ ταύροις. Ἔ6- 
οἶς. Η. ὦ, 89. ““Απία δηυ δίῃ ρτγεοίδοϊ: σΑβέγοτΙ πε 
αἰθυπίαυο, οἱ ρῥεὶπὴὶ σδηςαμ οπιπε σαμάϊα νοϑβίε ̓  
σεῖο γι! }ιχῖ8 βυδη) 4 184116 σα πἰυΓΙ8Πὶ ΔΓΠ15 ἀΟχίβαι δ 
ΓἸ ροητ68." ὅ5ο αἰϑο ἰξ 185 υηάδογοίοο ὈΥ Βοῖΐδ οὐ 
Αγσιθιμ!ά. ᾧ, 8, Θθ. δε ]θυβηοτ, ἤονενοσ, οαρἝ δ η9 ἐξ 
οὗ γϑά, δοατγέεξ, οΥ Ρινγηἶθ. 1 πὶ Ἐπο!Πηρα 10 ἄρτοθα 
ψ ῆ Δαϊηοοῖ; ποῖ, ονόνογ, ἤθη δα ἐπιηῖκ8 {δὲ 
Ηδεγοά ογάοσοα οὔὖγ [οτὰ ἴο ΡῈ εἰοίθα ἢ 4 ψη!θ 
τΟῦΘ, [ἢ ἀεγίδίοη οὗ "18 δ δ Πρ ἃ Γερα] βίδτιου (δἰησ 6 
σαηα!δῖ68 (ῸΓ ΒΥ οὔϊοα ψογο 80 οἰοί θα); ψΒισἢ΄ 
8668 νοῦν ἰλποϊα!. (Οὐδιῃρῦ6}} ΓΘ ἐγ 1{ ἃ δἠϊπὴην 
γοδε; (ῃουρᾷῷ ἢ6 δά πη 8 {Πα} βασι ἡ ἢΙ6 δπα βρ᾽επάϊα 
τοῦθβ ΘΓ ΜΟῚ 1 (ἢ ᾿ἴαϑι ὈῪ βϑονογεῖριδ. Ηοτοα 
(Ξαγ5 6) σαυββα ουὐ [ογά ἰο 6 ἀγεθβδθα ἴἢ διιοἢ 8 
ΔΡΙηρηΐ, Πποί, 48 1 ἱπγαρίηθ, ἴ0 ΒΡ ΠΗῪ [Π6 ορίηΐϊοῃ 
ἢς δά οὗ Π΄5 ἱπποσδῆςθ, δι μὴ ἀογιϑέοῃ οὗ ἢϊ8 ρτε- 
ἰρηβίοῃβ ἰ0 ΓΟγαὶγ. θγῆδρΒ 16 ννὰ8 ἱπεοπάδά ἴο ἰπ-᾿ 
βἰηυδέο, {πᾶΐ [Πο56 ΓΘ ηΒΙΟΏΒ ΨΘΓΘ 80 Δρβυγα 88. ἴὸ 
τοῦ πὸ οἴδογ ρυηϊμόηξ {πδὴ σοδίειυρί δὴέὲ 
ΣΙ αΐοι]6. 

14. ἐγένοντο φίλοι, 1. 6. [Π6Υ ΨΘΡΟ τϑοοης θα. 80 
Ὑ6 88 Ὁ ἐο ὑέ Κγίεπα ιοϊἐἢ ἀἣν οπ6. Τῆι ΒΘΕ γΓΏΠ}5 
οἡ Μαίιβον Ὄχρ]δίῃβ ἰσθὶ εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ ΒΥ γένου 
εὔνους. ὅδὸ τηοσῇ ἴον 16 μάγαδθ: 48 ἰο {η6 ἐλΐην, 
{Π6Γ6 18 8ὴ ορβογνδίοῃ οὗ Ατγιβίου!θ ἰῇ Νιοῆ. Βτπις. 
ΝΘΙΣῪ ΔΡΡ]]σΔΌΪ]6 ἴο ἐῃ6 Ῥγθβοῆΐ ῬιΡοΟβθ. “ἢ οοθη- 
σοπεγθυΐοβ το (βᾶγ8 16) (ο ἔπ [Ὀτιηβῆοπ οὗὨ 
(τη 8810, οὐ ἴο (ἢ 6 τθοονοτν οὗ 1ξ, ἴο οἰτπογ ἰονο ΟΣ 
ἤδέθ (6 8816 ῥϑίϑοῃ ; (0 Ὀ6 εηρθρεά, δ6 πηδίξογ 
ον, 858 οοἰϑᾶρσιιθ5 1) {Π6 β8η16 ει 8: Πη 699. ϑοῃοοῖ- 
θη Ὑ6}1} οὔβοῦνοβ, (Βδὲ [ἢδ ψιοκοά, τπουρῆν Θπεγη θα 
ἴ(ο οδοΐν οἶμδγ, οἴἶδῃ Ἰοΐη ἰοραίῃον ἰο ἀθβίγοῦΥ {116 
βοοά. [πὰ {15 νον Μι. Ῥϑεβίοῃ δρροβῆὶ! Υ οἰξθ8 
“ΖΕ βοἢγ}. Αφατ. 669. Ἐξυνωώμοσαν γὰρ. ὄντες ἐ, Ιστοι 
τὸ πρὶν Πρ καὶ θάλασσα, καὶ τὰ πίστ᾽ ἐδειξάτην Φθείρον- 
τε τὸν δύστηνον. . 

1φΦ͵ ἐν ἔχθρᾳ, αὐ επγεἰϊέν. [ἢ τῆ σαυ568 οὗ {δε 6η- 
ταὶϊγ ψ πο Πα οχιβίθα Ὀοίνθοη Ρηδίθ 8η4 Ηοτοῦ, 
(ον θηδίοῦθ νϑγιοιβὶν βρεουίδίθ. Νίοβέ οὗ ἐβϑιῃ 
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- δἰίθυΐο 1 ἴο {ῃ6 ψ6}}-Κῆονη ογμοίέψ ἐχογοίβοα ἢ 
Ριϊαία ἰοναγάβ βοὴ Οὐδ αηβ.. Βυΐ τοί ψ6}1 
οὔξογνϑβ, ἰπδύ ἸΏΔΩΥ οὐδε" σλυι888 οὗ Θημ Υ ψου]άὰ 
Ὀ6 ΠἸΚΟΙΥ ἴο ἃτίβ Ὀεΐνψθεῃ ἃ νϑ888] τῃοηδΙΟἢ δηά ἃ 
ΒΠοιηδὴ ρονθγῆοσ. { {πεογοίοσγα ἄρτθα στ δαυγίη, 
(ῃδι, σοΟΠΒΙ ἀογηρ 811 οἰγουπηϑίδης 685, {Ποῖ σεοοποὶζα- 
ἐΐο 18 ΤΏΟΓΘ ΨΨΟΠαΘΓΗ͂Ι] τΏ8η {ΠῚ οπηέψ. 

14. ἀνακρίνας. Τυάϊσυπι) 681, ρτὸ ροίοϑίδίθ, ΓθῸβ 
ΕΨαΪ (αδῖ68 Ἰηἰογγομαηάτα. ( οἴ8.) - Α 78 ]ς!8] (δ γηι, 
ἀθπούίηρ “ἴο δχδηΐπο ἴἢ6 οΓ πα η4] Ὀγ αὐ θ8100, ΟΣ 
ἴῃ6 στη 688 ὈΥ ἱἰηἰογγορδίίοη." [}ὴ 1ΠΠυβγαίίοη οὗ 
{Π18, Υ οἰβίθιη 8110] 18 ὨυΤΏΘΓΟΙ8 ΘΧΔΙΏΡ]68. [0 ΤΊΔΥῪ 
Ὀ6 βυῇηΠοΙοηί ἔογ (Π6 δια οηΐ ἴο σοηβι} ὅ6ἢ}]. 1,6χ. 

1δὅ. πεπραγμένον αὐτῶ. Νοῖ “15 ἀἄοπο τἰπέο ἠϊΐπι ;" 
θυΐ “ποίῃίηρ ψογίῃυ οὗ ἀθδίῃ λαέδ, ἴῃ ΗΘγοα 8 6ϑβίϊ- 
τηδίίοη, δδοη ἀἄοπ6 ὃν ἠϊηι.᾽" (Βρ. Ῥεᾶσοβθ) [11 18 ρυΐ 
ἴογ πεγραγμένον ὑπ᾽ αὐτοῦ, ΟΥ πέπραχεν αὐτὸς, ΟΥ ψὨϊοΣ 
ΒΑρμοὶ δηάὰ ὙΥ οἰβϑίθϊ πῃ ργοάμοθ ΠιΠΊΘΓΟῸ 8 ΘΧΔΠΊΡΪ68. 
Τηα Εν. ΤῸ τοπάρσβ, ποέπὲηρ τὐογέδῳν ὁ, ἀδαές ἐδ 
μπέο ἠϊΐηι, ΠΟ ΟΔπρὈ 611 γα 5}} 7 ργοπουηςθβ ὑπίη- 
(6110 1016, Ππουρἢ 1 18 ἃ [ἰἴογαὶ νϑγϑίοη ἔγοπι [Π6 
γυϊρ. διὰ Ἐγαβιμιβ, Δι λέ ἀϊσημπι ἠιογέο ἀσέειπι 68 οἱ, 
δηὰ ψΐοἢ, Ἰηἰογργοίθα ὈΥ ἰπ6 ΟΥΑΙ ΠΑΤΎῪ τι 68, 18 
ἀονψησριι ποῆβθηβα. (διηρθ6}}, δἀορί!ηρ' {Π6 ἰηῖθ6Γ- 
Ρτοίδιοη οὗ (δϑδυροη δηὰ Β6Ζα, σοπάθγβ, “ ἢ6 δῖ} 
ἀοηα ποίῃιηρ ἰο ἄδβουνα ἀθδίἢ." δὸ 4130 [,6 (Ιβῦο, 
Ἰ)οαάγιἀσο, δῃὰ οἴμοσβ. ὙΠ ταβροοὶ ἰο {Π6 ρεοι- 
11ὰτ Ἰάϊοπι, πεπραγμένον αὐτώ, ()υβιῆ6ἀ, πονγανοτ, ὈῪ 
[Π6 ΟἸαββίςδὶ ψσιῖθγβ,) Οδιρθ 61} ἐγ ]ΥῪ οΌβαγναβ {παῖ, 
“(Ποιυρῇ [6 Δρουηα8 ἴῃ Η ΘΌΓΔΙ 5118, 88 τηυοἢ ἃ8 ΔΠῪ 
βΒδογθὰ υσιίοῦ, γοῦ 6. ἢ48, οὔἴθηθγ (ΠδΔῃ (Π6 ταβί, γὸ- 
ΠΟΙ Γβ86 ἰο Ψψογάβ δηα 1ἀϊοιηβ Μη Ἰοἢ Πα σοι] δοαυΐγα 
ΟὨΪγ τοι σοηνογϑίηρ 1 (ῃ6 (ΘΠ 61168, οΥ γοδαϊηρ' 
1Π6ῚΓ δῦ 8; δηα 88, ΠρΟη {π6 τ ΟΪ6, σΤθδίοσ νὰ- 

ΤΙ] γ. ἴῃ 8 Βίγ]6 [ῃδη δῇγ οἵποσ οὗ (πε Ενδηρο}188.᾽ 
᾿ς 16. παιδεύσας. ὙΤη6 ψογὰ 51: 53}1ῆ68 Ὀσοροῦν ἴο 
ἰηδίταοι 48 οἰ] άγοθη, ψ σῇ τυϑὲ 6 δοςοιηρδηϊθα 
αὶ ἢ σογγοοζίοη, Ηρῆςσο ἰΐ ἀσποίοβ ἐο οὐἠαδέϊδο, ἀδηὰ 
τηυϑί Ὀ6 ΟΧΡΙδἰποά δοσογαάϊηρ ἴο {Π6 οἰγουπηβίδηςθ5 οὗ 
{π6 σᾶ86. “ον 1 τηυϑί ΡῈ υπάογβίοοά οὗ σοτροτγὰὶ 

ΥΟΙ.. 11. ΦΜ 
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οἰϊδδιεϊβδιηφηί, δοοοσζάϊηρ ἴο [ἢ6 υϑι8] τοοάὲ ἱπ ν οἱ 
ἐς ν83 8}: 8(ΘΓεα, Ὠδιηρὶγ, Ὀγ ἤαρο!αιῖοι. [ἢ {818 
8686 παιδεύω οζοιγα ἴῃ ἰῃς Ο. Τορθί. δηά, (86 δορί. 
10 δρρϑᾶσγβ ἰο ὑθ δῷ ἊΑἰθχδηθσγίδη, ογ Η δ ῃί βίο, 
Ἰάϊοπι; δβίπσα 10 ἀἄορβ8 ποῖ οοουγ. 1 (ἢ6 (]ϑδιοδὶ 
ὙΓΙΘΓΒ. Οὧδὴ (ἢ6 ἐῤίηρ 8617 δρὸ Ὦγ. Ηβπιπλομα ὃ 
Ὠοΐθ, ΟΥΓ ἴΠ6 δὐβίγδοϊ οὗ ἰξ ἴο ΡῈ Ἰουμὰ 1ῃ ΕἸβίθυ. 

17. 866 {μΠ6 ποῖα οὐ Μαίι. 27, 1δ, 18. 
17, ἀνάγκην ὃξ εἶχεν. ΤΉ 18 8, )ογπιμέαᾳ ραυϊναίοηςξ 

ἴο ροριϑ μαῦφγεο. “ΤὮ6 ρεϑοῦ δ γ βθηβα οὔ 1 Ψ}} ἀερεπά 
ὩΡοη [ἢ σοηἰοχί. [{ τηδί ἤθγα ἀθῃοίς ἃ πεοδοσὶζῳ 
αγὶσίης 7Γονὰ οὐδέοπι. ὅδὸ 16 δγγίδο ΓΘΏΔΘΓΙΒ, “ ἐξ εὐα 
ἔμε ομδίομι." ΤΙ Ὠὰ8Β 1η [ἢ 6 ρᾶγα] 6] ραββαρα οἵ «οη : 
“ἘῸΣ γ6 Ὦδνα ἃ ομφξέορι," ὅς. Αηάὰ 6 ΨΦ6 ΝΒ ΨΕΓΘ 
ἰεηϑοίουβ οὗ ουβίοιηϑ, ΘΒρΘΟΙ ΔΙ διιοἢ 88 δὰ σγονῃ 
ἰηΐο ργν!!οῖοα. οάατίασα ὌΡβογνοδ, (δὲ {ΠΟ Γ6 Ὑγ83 
πο ἔασι ἰο ΟὈΪ ρα ̓ ἰπὰ ἴο {{18; ΡμΐΓ 88 δὸίβ8 οὗ στδςβθ 
816 ΟΏΘΓΑΙΥ ΡΟΡΌΪΑΓ {Πϊηρ8, {Π8 βϑοῖὰβ ἴὸ πδνὸ 
Ὅροι ἢγϑί ἴγθοὶν υϑθα Ργ (ῃς ἘοιΏ8ΏΒ ἴο ρ͵οαβα ἰξοὶγ 
{ἸυΐΑΓΙ68, δῃηαὰ ποῦν, ὈΥ ουϑίομι, Ψ083. ἰὉῺ ἃ ΠΛΔΠΏΘΕ 
δ Ὁ ]Π18164. Τῆς Ρῆγαβθ ἀνάγκην ἔχειν 8 Ὠοΐ ὕηθχ- 
ΔιΏρ] ρα ἴῃ {π6 Οἰαϑοϊοαὶ τυτιϊοσβ. 866 Ῥαϊαϊτοί.. 

18. ἀνέκραξαν, ϑῃου(οἀ ουΐ. Υ εἰβίοἰη οἰΐο5 ΡΗ!]ο, 
Ρ. δ28, 40. ἀνεβόων οἱ μὲν ἀτιμοῦν, οἱ δὲ φυγαδεύειν, 
οἱ δ᾽ αἴρειν, πλείους δ᾽ ἦσαν οὗτφι, πρὸς οὖς οἱ ἄλλοι μετε- 
βάλλαντο, ὡς ἅπαντας ὁμοθυμαδὰν μιᾷ φωνῇ κεκραγέναι, 
κτείνειν τὸν κοινὸν λυμεώνα. ' 

19. ἐπεφώνουν. Τὴ6 ψοϊὰ ἐπιφωνέω Βἰ χη ῆθβ ἴα 
ϑῆρυϊ ουξ ομθ δου δῃοίῃθνγ, ἰπ δροϊδηνδίίοη ; ψῃϊοἢ ἢ 
ΤΩΔΥ Ὀθ ἀοηθ Εἰξθαν ἴῃ Δρρίβυδα, ογ οθῆβϑυγθ. Ηδτθ 
1ξ ἸΏ ΓΟΪΥ ἀθῃοῖθϑ ΓθΒΡΟΉΒΙν 6 βΒῃομίίηρ. δ66 Αοίβ 99, 
β4, ΤὮθ ψοχγὰ 18 "]υδίγαίρα ὙΔῸῺ ΘΧαπιρ]68 Ὀγ Ἥ εἰ- 
Βίβιῃ. 

, 28. ἐπέκειντο, ὈΓοϑβθα ὕῃοῃ ἢἷτα, υτρεὰ ἢ. ὙΠῸ 
ἐπὶ 18 Ἰηΐθηβθῖνθ ὅ66 [86 δχϑιηρίθ ργοήζιοεά Ὦγ 
Κυρκο, Κγερβ, ἀπά Μυπίῃθ, [Π6 παοοῦ ἀρρηβίίε οὗ 
ΨὨΙΟἢ 18 Ασὶβίορῃ. Ρίας, 959, ἀλλὰ παῖε, καὶ δίωκα, 
καὶ τάραττε, καὶ κύκα,, καὶ βδελύττου --- κἀσικείμενας. βόα, 

24.. ἐπέκρινε, )υα]ςῖο͵ δὰὺ0 Βρργορδνῖ. Ἴ1πθ6 πογά 
φγορεγίψ ϑιρηϊῆθθ ἴἰο αἀγμάρσθι Τι ἤρτα ἀδποίοθϑ {86 
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ἤμα!ὶ αὐἀγιαἑσαίοη, ἀδοῦθο, οὐ βαπίθης οὗ ἃ ᾿πάρδε, οὗ 
ΜΉ1Ο]ὶ βρηϊβοαδίοη ὟΥ εἰδίθιη δηά Μηδ σίνα βανθ- 
ΓᾺ] ἜΧϑΏΡ 65. 80 Ρ]αΐ. 8604. Β. ἐπαγαγὼν τοὺς μᾶρτυ- 
ρας καὶ ἐπικρίνας ἐκέλευσε φέρειν τὴν ψῆφον τοὺς δικαστὰς. 

Φ0, 27. ὅδ Μαίῃη. 27, 84. ᾿Εκόκτοντο, Ὀ6αΐ {Ποη. 
ΒΕ Ϊνβϑ, 1. 6. (δῖ Ὀγδθαϑίβι (οιηρασγα {μ|Κ8 8, δ2. δπᾶ 
866 Υ ακοῖ, οὴ Ηοσες, Εαγ. δ87. 

47. ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος. ὙΠδΐ Βυςἢ 6Χο- 
συϊοηβ ΟΓΘ ἔγοαυδηί αἰζοηἀεά ὈΥ͂ ἃ στοαὶ ογονά 
οὗ ῥβορῖϑθ, ἰ8 ανιἰθηϊ ἔγομι βανογαὶ Ἔχᾶπιρ 168 ργοάυςοα 
γ η εἰβίβίη. 

48. θυγατέρες '᾿ἱερουσαλὴμ. ΨΑΙΔΌΪι8, [,.. Βτυρ. δηὰ 
Κυΐποσὶ, τπάθυ, “ τοπιθη Ὁ ὕεγιδαίοηι," ἘῸΤ, ἴῃ 
Ἡδρτὸνν ΡἢγαβΘΟΪορΎ, ἐπ6 ἱημδοὶ(ἀπί8 οὗὨἨ Δὴγ ρ]6ςδ. 
ΒΓ ΟΔΙΪ6α 118 80η85 δηὰ ἀδβιρῆίθγβ. ὅδο θη. 84. 1. 
15.8,16. 96γ. 46, Φ4. Ῥε. 157, 8. [μ|Κὲ 18, 84. 10, 
44. 8.666 Νοτχϑί. ἀ8 Ηεῦγ. Ν. Τ΄ ρ. δ00. (Καυίη.) 

28. μὴ κλαίετε. ΒΥ {π|8 ὙΥ εἰϑίοἴπ υπάθτγβίδπαβ, 
“6 6Ρ ποῖ βο τηυσἢ [ῸΓ [Ώ6, ἃ5 ἴογ γοῦν σὨ]]άγθῃ :ἢ 
δ ηἢ Ἀρροϑίζθ Υ οἰἴθ8 δορὶ. ΡἈ1]. 888.. οἶμαι μὲν 
ἀρκεῖν σοί γε καὶ τὰ σ᾽, ὦ ταλας, ἀλγήμαθ᾽, ὥστε μὴ τὰ 
τῶν πέλας στένειν. Ονἰά. Μοί. 18, 464. ““Νοη Πιοᾶ πηοῖ5 
1111, ν ΘΓ πὶ 88 να σϑιηδηάᾶ 651." (Οἷς. (ΔΈ}1η. 4.1. 
“ Ἐδὲ τη δὶ Ἰυσαηά 1 1η8}18 οἱ γτδίβ πὶ ἄοίογα νϑβίσα 
ψΟΪπί85. θα δ Ρ6Γ [608 ᾿π|π]οΓίΔ [688 α8580 ἀ6- 
ῬοῃΙίίθ, δἴίᾳυδ ΟὈ]1 541 {18 πηθϑ ἀ6 νοῦἱβ οἵ ἀβ ΠΡ 6 ΓῚ8 
νοϑίγι8 σορίαίᾳ.᾽ {. (αριίῖ. 1ῃ Δπίοπίη. ΡὮ]]ΟΒ. 
“Θυϊὰ π|6 Πο(15, οἴ ΠΟῚ Ἰπδρ1]8 46 ροβε θη ἃ οἴ σοιη- 
ΤΏΠῚ τηογίο σορὶ 8 ἢ" ΤΥΠΙΘΣ οὔδογνοθϑ, τ[πδὲ ὄνθη 
{π6 Ποαίῃθη8 Ὀο]ονοὰ {παι (οἀ δ ψγαίῃ ψ͵ὲ8 βοπιθ- 
{{π68 ν]βι[6α οη {πὸ οὐέάγοη. Οὐυν 1υοτα (88 γ5 ατοί.) 
ΤΕραγά8 (ῃ6 ουδίσηι οὗ 16, ὙΠῸ ΨΕ6Ρ ΓΑΙΠΟΙ [ῸΓ 
{Π6ῖγ ἢ 60115 ἐῃδὴ ἴογ 1[ἢοϑ6 οὗ οἴδιεῖβ: 4. ἀ. “1 
γου σοι! 866 {6 σαί δίῃ! 169 ἩΠΙοἢ ἀν αὶί γου, γου 
σου α ηὰ 0 6Ι51Γ6 0 Ἐχροπὰ γοὺγ ἴθαγβ οἢ τη6.᾽ 
(τοι) Τῆιογα 18 ἤοῦο δῇ 8} 8 [9 (6 ἢπα] ἀθ- 
δίσυσίοη οἵ 9ογι 3] θη, δηα [ῃ6 ἰοίδὶ τυ οὗ ἴΠ6 Ζ26»ν- 
159}} βίαίθ : δῇ 6υ1]} αϑϑοσίδίθα ἢ 80 ΓΊΔΗΥ͂ τη: Βογὶ 8 ὁ, 
ἴηδι βίογι γ, τ πὶςῖ ἼΞ, οἰμογνίβο Ὀθρη σόποίαρτρά 
᾿ μῷ 
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δῃ ρρργοργίυμπι ἰο {πὸ Ηθῦτον ψοπΊθη, γγυ88 ἀοοουηϊθα 
ἃ οἰγοιιπιδίδησα πηοϑβὶ [6] ΟἹ ἰου8. 

48. ἐπ᾽ ἐμὲ. Μδηγν Μδ δ. τοδα ἐπ᾿ ἔμοι, οι 18 
ἃ σοηϑίγιοίοη 8118] 1η ἴ1ῃ6 Οἰαδβδίοαΐ πτιῖογβ.Ό ΤῊς 
οἴμοι ΠΟΥ ΟΝΟΣ, 18 οηβγιηθα ὈΥ (6 υὑβαρσα οὗ (ἂἢς 
δορί. ψ οἢ οἴη [85 κλαιεῖν ἐπὶ τινα. δ6ε Νυπι. 1], 
18. 7υἀ. 11, 87, 88. 14, 17. 1κΚ6 19, 41. | 

290. μακάριαι αἱ στεῖραι ---- ἐθήλασαν. ὅ6ε6. Μεαί(ἢ. 
94,10. Αἰηοηᾷβ ΠΊΔΠΥ ΟΙΠΟΙ ρᾶγδ] } 6] ραββαϑ88 ἴγοπι 
1Π6 (Ἰα851ς.41] ψγιίογβ, Ν᾽ εἰβίθιη οἱἵθ8 Αρυ]ε]. Δροὶ. 
Ο ᾿ξ Π|χ υἴδγιιπι ---- Ο [6 1145 ΠΡΟΓΙΒ ροίίογ ! ἴδοι. 
Α. ᾧ, 75. Ἰηΐρίτοὶ ἰοοσσυηάϊίαία Τογίυπεε ἰοί 65 οθηοχία. 
Αρβίδβοη. τῶν οὐ τεκουσών αἱ στερηθεῖσαι εἰσιν ἀτυχέσ- 
τεραι. Ἐπυτγρ. Απάγοπι. 395. οἴμοι κακῶν τῶν δ᾽, ὦ 
τάλαιν᾽ ἐμὴ πατρὶς, ὡς δεινὰ πάσχω, τί δὲ μὲ καὶ 
τεκεῖν ἐχρῆν; ἄχθος δ᾽ ἐπ᾽ ἄχθει τῷδε προσθέσθαι 
διπλοῦν. 566 (Ἰο. Ερ. ἔδιηῃ. ὅ, 10. δδηθο. (οηίγ. 9, ὅ. 
51}. [{. 4. 867. 

ἢ 90, τοῖς ὄρεσι, χα. ΑἩ ἱπηᾶρα οὗἉ σαἰδιη τυ [ἢ6 πιοϑὲ 
ἄϊτα : 4. ἃ...“ Βαίδβοσ ἤδη νον γοΟυΓ ΠΟΙ ΓΥ 5 γα], 
δηὰ Ρ6 ἰδ ΑΔΥ σαρίϊνεβ ὈῪ γουγ ΘΠΘιη168, γοὰ Ψ]}] 
ῬΓοίογ ᾿πηπηοαϊδία ἀοδίῃ." ΕἸΧΔΙΉρΡΙ68 οὗ {18 86 η}- 
1τη6ηϊ, ἃγο ζοιιπὰ 1η {86 Ο. Τοβί. Τῆ5 ΝΥ εἰβίοιη οἰΐθβ 
15. 2, 10. Ηοβ. 10, 8. ρος. θ, 16. 9,δ6ὅ. Ηες δάάβ᾽ 
ΒΕΨΘΓΆΙ ραββαρθθ 480 ἴσοι (ἢ6 ΟἸδββίςδὶ ψγιίοσϑ. 
Τῆυ8 Ηοῃι. 1]. ὃ. 182. τότε μοι χάνοι εὐρεῖα. χθων' ὃς ρ. 
410. ἀλλ᾽ αὐτοῦ γαῖα μέλαινα [Ιᾶσι χάνοι" τὸ κεν ἡμῖν 
ἄφαρ πολὺ κέρδιον εἴη" ἢ κι τ. λ. ᾿τηϊαίοα ὑγ ΝΡ. ΖΞ π. 
12, 802. Ορίδ ἁγάιιᾶ ΡΘῃη18 δϑίγα βοααὶ, οἰδυβυπαιιο 
οανᾶ (6 σοηάογο ἰοσσᾶ. [ 18 Ἰτηϊαἰθα αἰβο ὃγ δὶ]. 4., 
381. Ον!ᾳ. Ηεοτ. 6, 144. δηὰ αβι. 8, 609. Τὸ ἰδ 
ΡονΘ ΘΧΔΙΊΡΙο68, 1 δά Γ[104η. 289. ς. τίς οὐκ ἄν εὔξαιτο 
τὴν γὴν αὐτῷ διαστῆναι ; ὅ66 [δθ4η. Ο᾽τ, δ08. Β. Χαη. 
Αμδρ. 7, 7, 11. κατὰ τῆς γῆς καταδύομαι ὑπὸ τῆς 
αἰσχύνης. ΜαΙοΠυβ ἃΡ. Οοῖρ. Ηἰβί. ΒγΖ. 1, 128. ο. 
ἐπαρασάμενος ---- τὸν οὔρανον ἄνωθεν αὐτοῖς ---- καὶ τὰ πέ- 
ιξ ὄρη καὶ τὰς ὅλας αὐτῆς (1 τοδα αὐτοῖς,) ἐπιπεσεῖσθαι. 
ἔγω. Οὐ. Ῥαγϑηΐ. ᾧ 166. χανεῖν αὐτοῖς ηὔχοντο τὴν γῆν. 
“ΖἜβεἶν. (πηι. 176. ὑπὸ τε γὴν φυγών οὐ ποτ᾿ ἐλευθεροῦταε. 
ΒΥ “16 τηοπηΐδιη8 δηά Η1:}15," Κυΐηοοὶ υηάἀετϑίβηαβ 
(Π088 οδρδοίουβ οαὐθγηδ ὙΠῚ νοῦ Ῥαοβεῖη 
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ΒΡου Πα, δηά ἴῃ ψὨϊσἢ, 1 {πη οὗ ψχὰγ, (Π6 διρτνα 
͵θνν8 ψοῦα δοσιϑίοπιεα ἴο (4Κα τοξιρα ; 8Δηα 1ῃ Μ᾽ Π]Οἢ, 
ἸΏΔΗΥ αἀϊά σοησθαὶ {μοηηβοῖνο8 ἀυτηρ (6 ψὰγ ψἹἢ 
{η6 οπηδη8. ὅδ6α 205. Β. 6, 8, 8. δΔηὰ 4,9, 4. δὅ6ε6. 
[ἢ6 ποία οἡ Μϑίἢ. 24, 16. Τἢυβ [ἢ6 ρῆγαβθ, ἰπῃουρἢ 
ΓΤ; ΤΩΔΥῪ ἤθγα Ὀδ σοῃβιἀογθα 88 ἃ ργϑαϊοίοη. 
ἰΐογα ! ν Ὁ1Π|164. , 
51. ἐν τῷ ὑχρῷ ξύλω .---- γένηται ; ατοίίυ5 Τρ ΕΥ 

δασοιηίβ [ἢ}15 ἃ ργοόνϑγθιαὶ ρῆγαβθ. Εογ (Π6 ΗΌτγονν8 
οδ 6 α ΠΟΙΥ δηᾶ νἱγίποιιβ ΘΠ, σγθοη ἔγθοσ, δῃἀ [Π6 
ψΊΟΚοα, ἀγν Οἢ68. 80 Ρβ.1, 8. 15 ἴη ΕΖ. 20, 47. 
(οὐ {Πτοαίθῃβ ἐμαὶ ἢ6 ψ1} ουΐ οΥ οί (Π6 δύλον 
χλωρον, Δῃα {Π6 ξύλον ξηρὸν, ἴ. 6. θο ΓΒ (ἢ6 τρμίσουβ 
δηὰ (ἢ6 νἱοκεά. (ατοίυ8.) (ὐοιηρατα 21, 8.(. δο 
480 διγδοῇῆ, 6, 8. καὶ ἀφήσεις σεαυτὸν ὡς ξύλον 
ξηρόν. (Κυαϊη.) επορίίροηῃ δηά ειβιθίῃ δἂρρο- 
81οἷν οἷα ([Π6 [Ὁ]]οτνίπρ' ραβϑᾶρθ ἔγοπη δ'αηῃοατῃη, 
ἔ. 985, 1. ΤΏὭοΓΟ 18. ἃ βίογσυ, (δὲ 4 Ἵογίδιη ΗΙρῆ 
Ῥγιθϑὶ Ἴα]Ἱοᾶ “2οϑυα, θείηρ οαδὲ ὈὉΥῪ Νεορθυσδάπα- 
Ζαῦ ἰηΐο ἃ ἥεγυ [ὕγηδοο, ἱοροίῃοσ ἢ ΖΕα 6814 δηά 
Ἐσίδθο, ψο, [πουρῇ [ἢ656 ἔχοὸ ψ γα ὈυΓηΐ ἴο 8568, 
ϑυϑίδ!ηθ ἃ ὯῸ [ΠἸΌΓΥ, δχοορί {παΐ 18 οἰοίϊ 68 σοῦ 
θυτηῖ, ΝοΡυσῃδάῃθΖζΖαῦ {Π05 ᾿ηἰεγγοραίθα τη : “1 
Κηον τἢδί ποι γί ἃ 7080 τη, ψ ἢν ὑΒογοΐοσγο ἀἰὰ {Π|6 
ἤγα ἀο (ἢ66 ΔὴΥ ἤδτπι, ἤθη ποῖ ὄονθῇ ἃ βρᾶγῖ ἀϊὰ δὴν 
ἸΠΊΌΣΥ τὸ Ηδηδηΐαθ, Μ|586115, Δ ΑζΖαγία, ψῇοβο 
Οἰοίμθθ αν ψοσο ποῖ ῥυγηςῦ" Ηδ δηβϑνογοά: 
“ Βροδυβ86 {Π6ὺ ψογα {ἢγθ6 ἴῃ Ὠυπιῦθγ, δηά 1 ΟἿΪΥ 
ὁη6: Βιυΐ (τοιογίθα ΝεδυςδάηδΖαγ,) ΑὈγαἢδη) τγἃ8 
ΟἾΪΥ οὔθ, 8δη4 ἴδ δβοδρϑά {Π6 ἔγα πηδυγί. ὕὕροπ 
ψ ἢ ἢ (2ο511 τορ 164, {Π6ΓΘ γα ηοί ἔψο ψιοκοὰ ρογ- 
80η8 ψιίἢ ΑὈγδῆδη, θὰ τ Ὁἢ τὴ6 {Π6Γ6 Ψογθ, δηά [Ὸσ 
ἐῃδὶ γθαβϑοῖ, [6 ἤγθ ψὰβ ρογη 64 το διιτη. Ηργα 
{ἢ 6 {Π6 σοιῃπηοη βαγίηρσ Πο]49 σοοά : [{{π σὰ θα ἔνγο 
Ρίθεθβ οὗ ἀγν ψοοῦ, δπὰ ὍΠ6 ρίεςβ οἴ ργθοη, {π6 ἀγγ 
Ὑ1}] θαγη (ἢ6 ργϑθη.᾽" Ὑγρὸς, ψὨΙσἢ ὈΓΟΡΘΙΙΥ 5 ρη1ῆδβ 
πιοὶδέ, ἀοποίοβ ΨΏΘη ΔΡΡ]164 ἴο ἃ ἔγεθ, δαρρῷ, 7μῖον, 
δηὰ {πογοίογε σγοθη. Πι8 ἴῃ τῃ6 δαρί. 1{ ΔΒ ΘΓ 
ἴο Τ σγεέοη, ἴῃ ΨΔυά. 16, 7, 8. δηα ὩΙΟῪ τη 2ώοὉ. 8, 16, 

ἘΞ ΤῊΒ νν88 [ἢ 6 6886 8180 ἰη {Π| Ιοηρ' σοῃίοβίβ θοΐσθοη (ἢ 6 ΜΙ ΟΓ 8 
καὰ ὈΠεἰβι Δ ἰῃ ϑραίη, ἀυτίαρς (ἢ ς 18} δπά 141 οοηζυγίο8, 



5394, 51. ΕΥ ΚΕ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΣΙ. 

ΤὨ18 8686 ἰδ ΒΟΙΠΘΙΠ7168 ου πα 4130 18 πα (Ἰ]Δβ8ε:οαΐ 
ψτϊΐοτθ. Τἤυβ Ὑ οἰβίθιη οἱΐθα ἔγοπι ΤπΠρορῆτσ. ὅ, 10. 
λέγω δὲ ὑγρὰ τὰ ἔλεια. Οὐαἴορη ἀε γι. Μ6ἀά. 8ἰπιρ. 
8. τῶν ὑγρῶν τε καὶ χλωρῶν ξύλων. ἴῃ ποιαῦαιν, {π6Γ8 
5 8ῃ 6}}1ρ818 οἵ ἀνθρώτοι, πκὸ {π6 Οὐδ δη παν. Οὐ ἃ 
ΤΏΔΥ (88 τοί βυρραβί8,) Ὀ6 ἰδ Κθὴ ἱπρογβοπδ]]γυ. 
Βαΐ, αἴζεογ 811, βιιο ΠΡΟ γβοη δ 8 πηιιϑὲ Ὧδ Θχρ[διποά 
Ὀγ {6 βυρδυάιεοη οἵ δόμιθ ποηιϊμαξίυθ. ΤὮΏΘ Ράβϑαρὸ 
15 (8 ἸυἀϊοϊουΒ᾽ν ραγαρἢγαβθα Ὀγ Ο]δβ8, ἴῃ ἢ15 Ρἢ1: 
ϑδδοι. “11, ψῃο 8πη) ᾿Ἰπποςθηΐ, δηἀ Κα ἃ στθϑὴ δη 
{τυ -Ὀοαγίηρ {6 6, 8ηι 80 θαυ ν δ] οϊοά, δη 8πὶ 
συΐ ἀονῃ {κα 8 ἄγῃ ἐγμηΐκ: ΠΟ της ἢ πηογα ΠοΑν} γ 
Ψ1}} ἃ στ ίθουβ (ἀοὰ βοπηθίπηθ δ! οϊ, Δ βθνογοΥ 
Ρυπίβῃ, γου 9678, 0 ἃγθ ἸῃσΟΥΤΙΡΊῚΡ]6 βίηποεϑ, δηὰά 
ἂς ΟἿΪγ ἴο θ6 ἀδβίγογβα, 88 ἀτΥ δηὰ υηγ {{Ὰ]} γθοα 
8Γ6 οὔ ἀονη." Οὖὲ (885 ϑομοείίρβῃ Ὄχρ]δίηβ,) υβίηρ 
(ἢἣ6 ψοτάβ8 οἵα Εδῦθιηϊοδὶ ψγιΐογ, 1 τὸ θα 80 ψῃῖν 
(ἢοβα {πδὲ ἀο ἀὲδ ευἱϊ, ἴον τηυσῇ τλοσο ψ 8 ἐμοβο 
(Πα ἐγαηϑρ᾽68585 τἰ." δὸ 1 Ρεί. 4, 18. “10 τ6 
εἰς ἴδοι! Βοβγοοὶν θ6 βᾶνϑ, ψῇθγα 88}8}} (6 ὩΠΡΌΔΥ͂ 
8Δη6 [Π|6 ΒΙΠΠΘΓ Αἰ οΝνὴ 9" 8688 4180 δεμεῖά, δρ. Μειβ- 
οἰ θη, Ρ. 146. δἀπὰ ἢ τι5. ἄθ Ῥγονοῦρ. Ν. Τ, 

84. ἤγοντο ἕτεροι δύο κακοῦργοι. ϑοΙηδ σοϊηπιεοηΐδίοῦβ 
τεῖηδκ, (ῃαἱ (Ἰ γβί 15 6 ΓΘ γθοκοῃθά διμοηρ πηδ]οίλο- 
ἴοτγῷ, ποίΐ ἴῃ [ῃ6 8686 [Πα ἢ νν88 ΓΟΔΠ}Υ 80, Ὀυὲ ΟἿΪΥ 
δοξαστικως (1. 6. 48. ἐδ ὕειυ5 ἐπομρἠΐ,) διὰ 48 θεϊηρ 
Ιεὰά ἰο δχθουῖζίοῃ, ἐΐζθ ἃ ἡμὰς Βυϊ 1 ρτγοΐδσ, 
ϑἢ Η, δίορῃ. Μαγκίαπα, Κγρκε, Βοβθητη. δίοιγσ, 
δῃὰά Κυΐϊηοε!, ἴο ρμοϊπί ἴΠ.8, ἕτεροι δύο, κακοῦργοι, σὺν 
αὐτῷ. Τῇ οομρ]οΐθ ρῆγαβα ἰ8 ἕτεροι δύο οἵτινες, οὗ 
ψ ΌΙΓΒ 1 800]οη ἴἢ6 ἐο]] ον ίηρ Ἔχδιρ]68. Αειβίορῃ. 
Ἀδη. καὶ γὰρ αὔλητρις γε σοὶ δ᾽ ἔνδον ἔσθ᾽ αἱραιοτάτη, 
κωρχηστρίδες 'Ἑτεραὶ δυ᾽ ἤ τρεῖς" δηὰ 782. μετ᾽ Αἰσχύλου 
δ᾽ οὐκ ἦσαν ἕτεροι, ξύμμαχοι. 

Θ4. κακούργους. [686 ἃτ6 Ὀγ Μαίίμον δπὰ Μεγ 
οΔ]16 4 λῃσταὶ, ἃ8 ΒΑΓΑΡΌ ΔΒ 18 ἰοτιηθα ὈῪ Φοῆη. Τῃα 
ψογὰ ἀθηοίοβ "παέοξαοίογα ἴῃ σοϑηοσγαὶ, ποῦ οὨἶγ' πἰρῆῇ- 
ΨΥ ΓΟΌΡΘΓΒ, ΟΓ ἢὨομ86- ὈγΘΆΚΟΓΒ, ΟΥ Ρ]] δγογβ, δυΐ Ἴυ 
γι ραπά8, γϑῦ6]5, ριγαίθϑ, ΟΓ ΔΗΥ͂ ὙΠΟ ΟΔΓΓῚ ΟἹ ὨΠδΔι1- 
[ποτζοὰ ἢοϑ.11{|168. ΝΝΑγΥ, {686 ψθῦα βοπιοί πιθ8 
ἰσγαρηϊαῦ ἴγοορβ, ἰΚ (6 δρδηϊβῃ ρωογέας, οὐ 186. 



31. ΓΥΚΕ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠ. δὅ85 

Ἠλυιϑϑίδη (ο85468, ρο ΓΟ 8 ΠΟ σαγγί δα οἡ ρϑξν ἀθνα5- 
ἰδίου, ΡΙ ΠΔρθῦβ ἴῃ τοριυΐα στ. ΤῊ 5 βρη βοδίίοη 
5 γϑησθηδ τὼ Ῥπυογαϊάθ8. Απιοηρὶ ΟἴἢΘΓ Ρ8588ρῈ8 
ἤοτο οἰϊοα Ὀγ ὙΥ εἰβίδιη, {6 Γ6 185 οὔθ ἴτοπηῃ Γηιογά. 
4, 68. καὶ λησταὶ ἅμα τὴν λακωνικὴν ἧσσον ἐλύπουν ἐκ 
τῆς θαλάσσης, ἧπερ μόνον οἷον τ᾽ ἦν κακουργεῖσθαι. 866 
α'8ϑο Κγρκε. Το τοἠὲἑοΐ οὗ {Π686 ο]45868 Βαγαῦθαβ δπά 
ἢ κακουργοὶ ἤδΤρ τηρης0η664 4.6 (ο ὃδ6 τοΐουσοϑί, 1ἰ 15 
ποῖ ροϑϑ:0 16 Θχδοῖν ο ἀεδίθγπηθδ ; Ρυζ. 10 866Π18 
ῬγοῦδΟΪο (δὶ (ΠΟΥ γα αν 1688 ἡπϑιγροηίδ. 

84. πάτερ, ἄφες αὐτοῖς οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι, 
 αΐδιον, ζογρίυο ἑήεπι; (Ὁ 1ἦον ἄποιο ποέ ιυὐλαέ ἐλεν 
ἄο. ΤὮΙ5 15 [54γ8 Ποαατγιρθ,)οης6 οὗ ἐἢ6 πηοϑβέ 5(ΓἸΚὶ πρ' 
Ῥᾶ554 65 1 ἴῃ6 γον. ὙΠ1|6 (ΠΟΥ ἃγα δοίυ ιν 821}- 
ἴηρ᾽ ᾿πὶ ἴο {86 ΟΓΟ58, ἢ6 866 18 ἴοὸ ἴδοϊ {Π6 1Π]ΌΡΥ 
{ἢ 686 ροοῦ ογθαίαγοϑ 41 ἴο {πο ὶγ 8018, ποτα (ἤδη (ἢ 6 
πουηα5 ΠΟῪ ρᾶνα ᾿ϊηι; ἃηά, 8510 ΨΕΓΟ, [0 ἔογροῖ ἢ!5 
ΟὟ Δηρυϊβῃ ἴῃ ἃ σΟΠΟΘΓΏ ἰοὺ {Ποῖγ βαϊναίοη. ΓΕ 
ΤΌΠΟΥ τί ποιοῦσι, τολαὲ ἐΐον αγὸ ἀοἷηρ, 88 {πϊηκὶπρ 
{πὶ νΘΓΒΙΟἢ τησϑὲ δχργοβϑῖν οἵ (ἢ ργεβϑεηΐ ΟἸΓΟ ΠῚ" 
βίδῃσα ; Δηά ΙηΠ666, [{ 185 {πΠ6 οχαοΐ Πηροτί οὗ γῇηδὶ 
ΤΑΙ ΔΓΙΔΠ5 681 (ἢΠ6 ργαβθηῖ ἴθη86. 6 τῆδυ δαάά 
(οο, {πὶ ουν ΓΤ ἤοΓΘ ΤΟ86 800 ΟΣ ΟΓ ἴο 411 οὐδοῦ 
ἢυπηδη δοίηρθ, ὈΥ »γασέϊδίηρ ΜὮδι ὄνθῇ {Π|6 πγοϑί 
ἢ] σῃίοηθα 84065 μδΔα ποξ ὄνϑη αἰζδϊηθα (ο ἴῃ ἐλθογῷ : 
τηοιρὴ Μοηδηίοσ. ἀρ. Ὠῖορ. 1, δογί. σοπῆθ8 Ὠραγοϑί, 
 ΠΘη ἢ6 84γ8 “ὍΟυτος κράτιστος ἔσθ᾽ ἀνὴρ, αὖ Γοργὸν, 
ὅστις ἀδικεῖσθαι πλείστ᾽ ἐπίσταται βροτῶν. Οὐτοῖ!ι8 
ΤΟΙΊΑγΚ8, ([παί (ἢ γίϑὶ ἤθγα ἀοθϑ ννῃαΐ 18 υδ0.8] ἰο {ἢο86 
ΨΠὴ0Ὸ0 ἀορτγοοαῖθ ἰδ ρυπὶβῃιηθηξ οὗ δὴ οἤξδβηδοσ; 
οὔμρ τ Βδίενοῦ πσὰβ τοδί οὐ] ρ80]6 [η ἢ 6 σοηαοσί 

ὁ ΤῊΙΒ 18 186 ορ! πἰθη οὗ {π6 πιοβὲ δ}! ξθηοά σοϊητηθηίδίογε δηλ 
ὙΠροϊορίδηβ. Τὺ Ὠγ. ΜΑΙ ΌΥ, ἴῃ δὴ αἰοφυδηΐ ϑογθοη οὐ [ἢ Ϊ8 
δι δ]εοῖ, ΟῦΞογυαβ [πᾶ [686 κακοῦργοι, τιδ]οἔδλοίοτΒ, ΘΓ ποῖ Ὠοιιβ6- 
Ὀτοδκοῦβ οὐ Πρ ννδυηθη, τῶο τοῦ αὐ ἴογ ῥγοδῖ, θυ θη ν]ιο μδὰ 
ΤΔΚΘῺ ὉΡ ΔΓΠῚΒ ΟΠ΄ ἃ ὈΓΙΏΟ0)]6 οὗ Γεβίβίδηςσθ ἴο [ῃ6  οπηδῃ Ορργαβδίοη, 
δηὰ Θβρβοία ν ἴο νυ δῇ παν (Πουρῆ δὴ ὑπ]ανία! Βα γΙΠοη, τῆς ττϊθαΐα 
ΤΩΟΠΘΥ͂ ; ἰΒουρῆ {ΠΥ τδ8 ΠΟ βοῦι}]6 [0 τοῦ 41} {Π| Βοτηδηβ [ἢ 6 
ταϑῖ ψ ἢ ; δπαὰ σ Ὦθη εηραροὰ ἰη (Π 686 ὑπ]αυσίαὶ σου Γβ68, πο ἀουδὲ 
τηδάθ δἴοσνδσαβ 1686 ἀϊπδεδωςδ Ροίνψοθι 96χ1ὸὸ δηα Εοιηβηβ, ἰδ 
ἜΠΟΥ δὲ χες ῃγεδῃξ ο ἀο. 



ὅ86 851. Σ0ΚΕ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΙΠΙ, 

οὗ (ῃ6 768, 6 Τοιιοΐ 68 ΟὨΪΥ οὐ δι ἰΘηἀ8 ἰο οχίθϑηιι- 
δίθ {ποῖγ σι. Ὦθαρ δηὰ βυρίηθ (σοηίημ68 ἢ 6) νγᾶ8 
{πεῖν ἡρπόγαάποθ, Ὀοϊἢ οὐ σίπαίηρ 1η9 δη ργοάιυοίινα 
οὗ, τῆδην νςθ8. Υοδί {π6ὶῦ οἴδησθ ψὰ8 ποί υἱίογ! γ 
ἸΠΘΧΟΌΒΔΌ]6, 81η66 {ΠΟΥ Πα ποῖ 8 οἶεᾶγ Κπον]θάρσα 

αἰηϑί τοΐοηι ΕῸΥ βδἰηηθα. Ασίβίοι θα ἀϊδιγιθυῖοβ 
οἴδβηςθβ ἰῃίο ἰῃγθθ δβογίθ, ἀτυχήματα, ἀμαρτήματα, 
ἀδικήματα. Νον [6 3 δέ, γα ΠΟΙ 68}}8 ἔοσίἢ οοπάοίθηςα 
Δη6 ΡΥ : [86 δεοοπά, τοαυίγαβ γοργοοῦ δηα σοσγθο- 
[ἰοη : ἰο {6 ἐωδέ δἰοῃβ Ὀεϊοηρ σοπαοεηηδίίοῃ δά 
Ρυμιϑηηοηῖ. ΝΟΥ͂, 8 (ῃ6 οἴξηςε οὗ [Π6 Ψ6νν8 Ψ 83 
ῃοΐ ἃ 676 ἀτύχημα, ΠΔΥῪ ΘΧΟΘΟΩΘΩ͂ (Π6 σοιμμοη ϑοσί 
οὗ ἀμαρτήματα : γοῖ ἰΐ σαγγιοά ὙΠ 1( δοριοιοΐαέ οὔΠα 
ἀτύχημα, Ὀδοδυδβα οὐ {πΠ6 ἰσῃογᾶῆσα σοπ]οϊηθὰ ψΠῈῺ [{. 
566 Ας98, 17. 1 (οτγ. 2,8. Τῇ δὴν ψογα δῆογ- 
ψατάβ Ὀγουρῇς ἰο βουίουβ γθρθηίδῃςθ. Π6 οᾶβ6 15 
ἀἰβδγθη νὰ (ἢο86 ψν ο ὈγΙθ6α [ἢ6 50] 16 Γ8, οσ ἰηξογ- 
ἀϊοίοά {π6 Αροβέ65 ἔγοτῃ Ἔχ ΒΙΡΙτἰηρ᾽ βίρη5 οἵ Πδάν θη ν 
Ρονοῦ. [1 18 ουβοσνθᾶ ὈΥ Ασγιβίοίϊ. ἀβ ἡμουίρυ, ἑτερὸν 
εἶκαι τὸ δὲ ἀγνοίαν πράττειν τοῦ ἀγνοῦντα ποιεῖν. ϑοιθ 
δγσ ἱρπογαηέν," Ὀὰΐ ποῖ ὃν ἱσπογαποο, οὗ ψὨϊοῖ, {π6 
αν ἀθηξ ρῥγοοῦ Μ1}} θ6 {Πϊ8, ν ποίπογ, ου δοαιυϊγίηρ {86 
τοαυϊδ[6 Κπονίθαρσοα, ΤΠῸΥ Ταρθηΐ, οὐ Ὡοΐ, οὗ ἐμοῖς. 
οΥὐπθ8. Τῆι ἔογ 086 ΨῆΟ δβουιθθα ἢΐ5 πρὮ ν 
ψΟΓΚΒ το {Π6 ἀον!]], {6518 ἀϊά ποὲ Ῥγον; δῃὰ 8ι. Ζοδπ 
ἄοο5 ποὲ 14 τ.8 ΡΓΔῪ ἴοσ (Πο86 γἶο δίη Ὡπίο ἀθϑίῃ, 
ἴ. 6. 8:η ὙΠ] ]γ, Κπονηργ, ργαβαπιρίυοιιϑῖγ, δηά 
ὙΠΟ πιΔΎΥ Ὁ6 ργοβυπιοα ἱποοσγίρ!ῦ]6. (ατοῖ.) Α βιὰ 
νον οὗ [6 5υρ]θοΐ 18 βκθὴ Ὀγ Βοηράϊςος, Μυ]]ογ, 
αδρπαγά, (1455, Μαγθγ, δίδοκμουβε, ζζο. δῃά {μον 
οὔβογνθ, {πα (Πς 6 ν]5ἢ ῥγίββίβ δῃά ἀοοίοτβ γοὐθοιοθα. 
1Π6 οἰ 8 ΟΥ̓ «6818 ἴο (6 Μαββ:δῆβῃ!ρ, θθοδιιβα {ΠΥ 
Ψ6ΓΘ ΟΠ πάδα ὈΥ ῥγο)υάϊοο, δηα ἰδ ἀνγᾶν οσἀρίϊνα, ὈγῪ 

Ὁ Τὰς Ὑ εἴβίεϊη οἰΐεβ Τπυογᾷ, 8, 40, ὡς συγγνώμην ἁμαρτεῖν 
ἁνθρωπείωςε λήψονται. ἄκοντες γὰρ οὐκ ἔβλαψαν. εἰδότες δὲ ἐπε- 
βούλευσαν, ξύγγνωμον δ᾽ ἐστι τὸ ἀκούσιον. ῬΆΪ]ο. 6. ΕἸΔοσυπι, Ρ. 
518, 97. τῷ ἀγνοίᾳ τοῦ κρείττονος διαμαρτάνοντι συγγνώμη δίδοται. 
Χοπορῆ. (γτ.8. μήτε σὺ χαλεπήνῃς τῷ πατρὶ" οὗ γὰρ κακονοίᾳ 
τινὶ τοῦτο ποιεῖ. ἀλλ᾽. ἀγνοίᾳ ὁπόσα δὲ ἀγνοίᾳ ἄνθρωποι ἐξαμαρ- 
Τάνουσιν, πάντα ἀκούσια ταῦτ᾽ ἔγωγε γομίξω. 
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[εἶθ6. Ῥὰξ ἀδὸρ τοοϊδά, ορ! πο β σοησοογη]ηρ ἐἶπ οατί ἢ" 
Ἰγ παίυγο οὗ ἴ[π6 Μοββίδῃ᾽β Κιηρσάοιῃ : δηα (παΐ {Π6]Γ 
᾿πῆυπδηοοα ψεὶρῃ θα 80 βίγοηρν 10} {Π|6΄ ἸΟΘΓ τη ΚΒ; 
88 10 σαυ86 ἐάοπι αἰβο (ο γεϑεοξ ἐδε οἷαΐπιδ, ἀπ τοίαβο 
δνθῃ ἴο γϑοορσηῖκο ἐΐθ ἵπποσθηοο οὗ }16508, γῆο ἰηίγοδίβ 
ἴτοὰ [18 Βαΐῃοσ ἴο ριϑδηΐ ἢ18 ΘΏΘΠ165 {{π|6ὸ δηά 
ΟΡΡογίυ Ὑ [ῸΓ γαρθηίΐϑηςθ; δηά νουοΐβαΐ {Π 6 πὴ 
ΡῬϑγάοῃ οἡ {Π6 11 ουβακίηρ δύσου, δηα δι ιδοίηρ [116 - 
{υἢ. Ὁηδῖ {Π686 ῬΓΑΥΘΓΒ 1067.6 ΠΘΑΓά, Ἀρρθδγβ (54 
106 ν) ἔτοῃ Αςίβ 2, 87. 41, 42. 6,7. 18, 46. 14, 1. 
8,17. δηὰ 1 (ογ. 2, 8. Ηοσγε πονδνοῦ, γ6 ἃΓ6 δ8881|6 
Ὀγ τΠ6 ϑρθοίουιβ οαν1}8, δηά διί] οὐδ] θεοί! οη5, οἵ δη 

᾿ 86σπῖα Ζ76νν ]8ἢ ττιίοσ, νἢο ἴῃ ἃ ψοῦκ δος ρα ΟΠ 55 υκ. 
Ἐπ. Ρ. 4. (.40. δγριι68 (δι Οἢγῖϑὺ ᾿ηἰογοράθα ἢ 
ἢ18 Εδίμοῦ ἴογ (ῃ6 268, δηὰ γοῖ, 88 γ8 ἢ6, Δοσογά!ηρ' 
ἴο {π6 ΟΠ ΓΙ βίϊδη8, ΠΟΥ τ γα ἢθαν"ν Δ οἴοα ἔογ (ἢ 6 
ταυγᾶοι οὗ (γιβῖ, ῃΟ86 ὑγΆΥ Σ ρὑγοἀυςοα πὸ οἤδοί. 
ψ Οοὐ, «δηά {ποτοίογα οοιἹά ἢοῦ 6 ψῇηδί (6 
ΟΝ ειβεῖϊδηθ ρῥγοίθηα.". ΤΏ αἰ συ Υ Πδὰ ἰηάορά 
οσουττοά (ο ἐΠ6 Αποϊρηΐθ, 48 1 ἢπά ἔγοπὶ ΕΠ γι 8, 
Ψ ΏΟ56 ἱῃρϑηϊοιβ, θὰ [1116 ΘΔ δδοίογυ, βο] υἱΐοη, 1ῃ 6 
ΤΟΘΘΥ ΤΏΔΥ σοηϑξ. ὍΤῆα ορ]οοίίοη οὗ {Π6 96 Κ 18 ἴη- 
ἀδοά βρθϑοϊοιιβ, θεέ, ψιΠπουΐ Ῥυδβηϊηρ (Π6 586η86 οὗ δ 
»ορείαν' ρῇγαβαε ἰηΐο {π6 Ἰῃοχιγ οαὉ]6 πηὰΖο8 οὗὁἨ τηρίδ-΄ὸ 
ῬΒΥ9108] βϑρθου δίίοῃ, 1 τηδῪ Ὀ6 58 {|δἰδοίογ γ ἀπϑογοά 
ΟΠ 16 ΡΓΙΠΟΙΡΙ68 γε οὐ ριδὴ Ὀγ Οτοίλι8 ἴῃ ἢ]8 Δηποίδ- 
{Ἰοη. δας, δέογ 4}, 1 δίῃ ποῖ ἀϊβι πο] πο ἴο δάορέ 
186 ᾿πιογργοίδιοη οὐ Οιιββεί, Ρίαϊυθ, Βρ. ΚΙάάετ:, 
δηὰ Κυΐη. {(χ]οἢ 84 θ66η δάορίεα ὈῪ 5οπ)8 αἀποϊοηέ 
σομητηθηΐδίοῦβ τηθηϊοηθά ὃΥ ΕΓ ΠΥ ΠΉ1118, ὩδιηοΪγ, 
{πδὲ ΟΠ ειϑ 8 ψογάϑ δά γϑίθγθηςσο ποΐ ἰο (ἢ6 οὔεῖυδ, Ὀυὲ 
(ο ἰῃ6 ομιαη ϑοίάϊογ5 ψο δαά ᾿η8υ] 16 ΐπ), δηά 
ογυοϊδοά - ῃΐπι : δηᾶὰ {π686 ᾿παἀθθα τηῖρῃΐ ἄδβοσνα 
ΡῬᾶγάοῃη ; ραυΓΪῪ Ὀδοδυβθ τη ογιο γιηρ πὰ {Πογ Πα 
ἄθῃθ 20 ΠΊΟΓΘ ἔδδη ΟΌΘΥ {Π6 ἐπ ἐμὲ οὗ {Π6]γ βυρογὶ- 
ΟΥΒ, Δη ρΔΓΓΠΪΥῪ ὕθοδιι58 {ΠΘΥ ΕΓ ΒΥ ΠΟ ΤΠ ΔΒ ΔΥΨΔΓΘ 
οὗ 16 βυρτγοπια αἱΡΏΠΥ οὗ οὖν [ογ 8 ρογβοη δηάᾶ 
σΠδγαοίογ: ἔογ (48 Ευτηντηΐι8 Οὔβογνοβ,) [ΠΟΥ σογῸ 
ἰοῦ Ἰρπογδηΐ οὗ {Π|6 ρσθαϊο!οηϑ σοποθγηΐηρ Π6 
Μοεϑβιδῇ οομίβιῃθά ἴῃ 16 [δ δῃᾷ {Π6 Ῥγορῃηοίβ. 566 
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ΡΙΔΗ͂ 5 Ὠ158. ὁ [Π6 ργάγογ οὗ (ἢ γίβί ἴογ ἢ}8 σγυςοιῆδγ. 
84. οὐ γὰρ οἴδασι τι ποιοῦσί. ὅο Χοαη. ΑΠΔΡ.1, δ, 16, 

οὐκ ἴστε ὅτι ποιεῖτε. Φοβαρῇ. Ρ. 189, οὗ Μοβοβ, νπῇ 
Γοβροοῖ ἴο {Π6 βγδϑὶ 68, ἤθγα 866 Ηυάβοη. ϑοῆροα 
ἀς Ρεηεοῖ, 6, 9. Θυᾶγε ἔδις εργὶ τδῦ!θπὶῦ ρυδγογιηι 
ῬΙΟίΟγν δ ΠΏ8}1183 ὨΘΙΠΡ6, μία πεδοῖγα υἱάονέμν, 
σμ 7ποϊμηέ. 

85 ---89).8. ὅ66 [ῃ6 ηοΐί68 οὐ Μεαίτῃ. 427, 80. 40, 84. 
40, 87. 

86. δ66 (6 ηοΐδ5 οἡ ἀὐοθ 86, Μαίι}. τ 48. 
88. γράμμασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ 'Εβραϊ- 

κοῖς. ΤΠ ΘΟ τορι ἔοσς {6 ἨΙΙδη εἶΣ, {πΠ6 [Τ,Αἰίη ἰὸν 
{Π6 πιδ]θβϑίγ οὗ (ῃ6 Επρογοσ, δῃά {π6 Ηδθῦγον ἴογ (Π6 
ἰηΐογιηδίίοη οὗ [86 ρορυϊαςθ. ὍΤΠηθβα ἴοο ψογὸ 188 
τηοϑί ρεογίδοί δΔηἋ πηοβὲ βθῃδγα νυ 864 οὗ δ] ἰδηρυᾶροα 
ἴη τ[Π6 ψοσὶά, Ἰηἴο δν συ ραγὶ οὗ ψῃοἢ [Π6 ἔλπιο οὗ (ἢ}8 
ἰγδηβδοίίοη ψου]Ἱά (15 Ὀ6 σατο. ΤΗδί 10 νγδβ ἔθη 
(Π6 ομϑέοηι ἴο Ῥγοϊηιΐρσαῖο της εοἀϊοίβ οὗ (πΠ6 Εοιηδη 
Θιηρογοῦβ {πγουρηῃουΐϊ Α818, Ὀοἢ ἴῃ ατοοκ ἀπά 1 δίῃ, 
γ6 ηά Ὦγ ζ0ο8. Αηι. 14,10, 9 δΔηὰ 8. δηὰ 1, δ. Β. 6, Φ, 
4. οἰϊοα Ὦγ δ οἰβίβιῃ, ψῆο αἷβδο ποις 68 ἃ βαγίηρ οἵ [6 
ΒΑΡ ΙΩΒ : “ΤΏοΓΘ ἀγα ἰἤγθο ἰδησιᾶροθ (1. 6. ἰῇ Γ6Θ 
οοά οὨ68) : [Π6 Βοιηδὴ [ῸΓ ᾿αι1|6 ; {π6 ατθοκ ἴον 
ΠΟΠΨΟΓΒΔΓΟΏ ; [ἢ 6 Αβδυγίδη ([. 6. δὅγγίδο,) [ῸΓ ργᾶγθγϑβ.᾽ 
[τ τυϑὲ ΡῈ τειηδγκοα, (πὶ Ὁν Ἠρῦτον ψὸ ἄγὸ ἴο 
ὑπαογβίδηά ἴπ6 (μα  ἀθθ- ὅγγιδς, (Β6ὴ ἴῃ νϑγηδου ᾶγ 
1.86 ἴῃ 766. 

89. εἰς τῶν κρεμασθέντων. Μαίίποι (47, 4.) 8805 
δοέδ. δοιὰ σοιητηθηϊαίοῦβ (848 ΓΤ ΠΘΟΡὮΥΪδοΐ,) θαρροϑα 
(Π4( [6 ραηϊίοηι (Ὠϊ6ὕ ἤγσι Ἰοϊποά ψ τῇ {π6 οὔδοσ ἰη 
ΔοιΒιηρ δῃα γον] ηα ΟἿΓ Ἰοτα, δηα δἴογναγάβ τὸ- 
Ῥοηίαά, δηὰ δοκηον]οαροῦ 15 οἤδηςθ. Βυϊ [85 18 8 
ΒΟ] 0100. ΝΘΓῪ υηβδ 18[δοΐογυ, δῃὰ ον ἀθη]ν ““Μιαά6 70 τ᾽ 
ἐΐε ποησο;" Ὧογ Ψοι]α τς ἤδνα οὔττ6α 850 ΓΟΠΊΔΙΚ- 
80]6 ἃ εἰγουπηϑίδηςσ. 1 {πογοίοσθ αῦγοα στ β΄ ἢ] 6ι8- 
ΘΓ, Ἰ)οαάτάρο, δὰ την οἴἤοσβ, πο 86 ἰἰ ἔοὸσ 8Δῃ 
οπαϊίαρο οἵ ὨυτηΒογ, ρ] υγαὶ ον βἰησυϊαγ, ἐγααυθπεν ἴῃ 
(86 Ηοῦτον. Ἐδίδογ δ δάορι {ἰἰπ6 ἔογηθσ βο] Ὁ. 0Π, 

1 νου]ά δάμη 8 {Γ1θϊηρ᾽ ἀΙβογθρᾶπου ἰἢ ἃ πηδέίοζ οὗ δὸ 
[||6 οοηβοαυθηοθ. 4485 ἰο {Π6 βοϊυζίος οὗ ΕἸΟΏΒΟΓΣΗ, 
ἰουηάδά οἡ {Π6 δια θισυ! οὗ 86η56 ἴη ἃ σογίδίη ψνοσά 
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οὗ τῆς ϑγγίδο Αὐοβοίγρε, 16 18 ἴοο Πγροίπειοδϊὶ δηά 
ῬΓΘΟΔΓΙΘΙΒ ἴο ἄθβογν 56 Γ101}18 δι(ΘὨ(10ῃ. 

40. ἐπετίμα, αὐτώ, τεδυκεοά πη. γαγίουβ δηᾶ ςοῆς 
(γδα!σίογΥ ἤᾶνα θθθη (ἢ6 Ορ᾿ ἢ] ΟΠ8 οἵὗὨ σομηπηθῃίδίογβ 
Τοβρθοίηρ [Π18 Ὠδιγαίίοη ΝῚ {86 ρϑηϊίθηΐ τῃϊοῖ, τ Ὡς 
ἤανθ θ6Θη δχϑαγηθά Ὀγ γα], Κοροθεσ, δὰ ΤΉΐ658. 
ΜδῊΥ οΘοιηπιοηίδίογθ ΒΌΡΡροΘΘ δαὶ ἢ6 π8δά Ὀδθὴ ἃ 
ψὶοκοα δηα δρδηαοηθα Ψγοίςἢ ργονίουβ ἴο ἴῃ ροπ οὐ 
οἵ ἢ15 σγυοιῆχίοη, δα ἰδ ἢο οσοιπηθηῃϊοδίίοη ψἱ τῇ 
9650.8, δΔηά Ὦγ ἃ πιϊγδου]οιβ 68}} δὶ (ἢ 6 ΝΕΤῪ ΟΓΟΒ8, το - 
Ρεοηίοά, δηἀ δοκηονϊθαροα {6808 845 {πΠ6 Μεββίδῃ. 
Οἰδοῖβ, 88 ΠΥ, Ῥοάγοθ, ΜδΌΥ, Κυπι. δηά ᾿ὩΔηΥ 
ΔΌ]6 σοιημηθδηΐξδίογβ, {πῖη}κ 1ΐ οἰθασ ἔγσγοιῃ ἰἢ6 ὙΠΟΪ6 
Παγγδίίοῃ, {πδὲ [Π6 τηδὴ τγἃ8 ποΐ ἃ ΤΟ ΘΓ ῬΓΟΡΘΓΙΥ 80 
ο41164, ὯΔῪ ταίμογ {Παῦ, θαΐδγα [15 Ἱπῃργβοηιηθηΐ, πὸ 
δὰ δἰἰοπαθα οὐ (Ἰ γβι βΒ ργοδοῃίηρ, δῃᾶ δοκηον:- 
Ιεαρσεαὰ 18 Μοββίδῃϑηὶρ. Ηθ δᾶ οοιππη(64, {ΠΟΥ͂ 
{Π]}Κ, ἢ σγοδία οτίπηθ [ἤδη 1Π8ΌΓΓΕΟΙοΠ, δηα Ρ6Γ: 
ΠΔΡ58. ρδγί!ο! ρδιίο ἴθ {πΠ6 ἰὰπ|}}0 ψ ΒΑΓγΑ 088. 

- ΤΏΘΥ {ΠΠΠΚ λῃστὴς ΝΟΙῪ 505Ο ΡΈ}]6 οὗ [πᾶὶ τ] 6 Γ 
1Ἰηςογργαίδοη. ΕῸΣ ἃ8 Βαγαθῦδϑ, ψῆο διὰ στασὶν καὶ 
ᾧόνον ἴῸΓ βοαμίοη δηά Ποιηϊοϊἀθ ψψχὰ8 σοιητη 64 (0 
ῬΓΒΟΏ, 5 ο8}|6ἃ λῃστὴς, 80 τηῖρης {Π6 ἔνοὸ λῃσταὶ 
ὉΠᾺΘΓ ΟἿΓ σοῃϑιἀθγδίίοη, 'Γηδι ἢν ΤΟ σοηηραΉ ΟΠ 5 
ψ 11 ΒΑΓΑΌΡ 88, τᾶν Ὀ6 οΟἸ]δοίεἀ ἴτοπι Μαγκ 1δ, 7. 
ΜΉΠΟΤ ΠΟῪ ὍΓα οΔ]]6α συστασιασταὶ. 

Ῥεγμδρ8 θοίῃ ὁἢ {Π6 ἀῦονε Πυροί 6888 ἃγὸ οαγ 
ἴοο τ. Τῇρ ἔογιηογ 15 Βυρρογίοα ψ ἢ στρα 80} 
ον ΤΠ]οηοηΐ, Ηοἰηβίυ8, Μάγος, δυίοοσ, Ὠοαάτιάρο, 
δηῃά οἴἰοῖβ. ΤΠ ἰαιίοτ ὃν Ηδυϊηδη, Βεγπδι, Βρ. 
Ρραῖςθ, Ρβυῆῖογ, ΥΒΌΥ, Βομάϊξ, 1,6 ΟἸαγς, δά 
τδὴν Οἴποῦ γοοθηΐ (οπη πη θηςδίοΥϑ, πο ἀϊηρ' ΒΟΒΘΏΩΩ. 
Κυϊηο6}, Ὧἃπα Ὧγ. Μαίίθυ. Κοδθοθοσγ (6115 ὰ8 1ξ 18 ἃ 
ΨΘΡῪ αποϊὶθηξ ΟΡ᾿ ΠΟ αἱ 1Π6 {Π16} ψἃ8 ποὶ οσοῃ- 
νογῖθ δὲ {πΠ6 ογοβϑ, δὰς 85 ὈΓΘν]ΟΌΒΙΥ πηδυρά 
1 τἢ6 ἀοςσίγη68 οὗἨἩ Π6 Οαοβροὶ. Τῆδα γαίῃ, ρογ- 
Π405, 1168 δοηιοιυΐοῦο δοέισοοη (6 ἄρονα ἔψὸ Ὠγροίῃθ- 
8685. 116 ἀυ ΘῈ 0 18, ΠΟ νΟΥ; ΟἿΪΥ 8 ἱπρϑοϊορίοδὶ, 
Ὡοῦ ἃ ΡῬῃηοϊορίοαὶ οὔθ, δὰ (6 ΠΠπη6 ἃ πδίογα οὗ 
ΤῊΥ ῬΪδῃ Μ1}} ηοΐ ρογῃ τὴ6 ἰο φηΐαγρα ἔΌγΓ ΠΟΥ ΠΡΟοη 
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ἢν. ΥΘΕ 1 σδηηοί ἰοᾶνα 1 ψ! τους τοοομητηθπαϊηρ' (ὁ 
᾿{Π6 διἰθημίοη οὗ ΠΥ τοδάθγβ, {πῸ ὄχοϑ ]θηΐξ ποίρ, οὐ 
Σαίθο αἀἸβδογίδίίοη, οὗ Ὀζγ. νυ ψα Δῃ οαἱορδηΐ δηά 
δτριπιοηίαίίνα ϑογιηοη οἵ Ὦγ. ΜαθΥυ, νοὶ. 1. δπά 
Β6 [ΟΠ ον ίηρ ΡΠ τοηατκ οὗ 1,οἰρὴ - “ΑΙ Βουρῇ 
ἐγ τορθηίδησθ 18 ὭσνοΓ ἔοο ἰαΐο, γεῖ ἰαίε τεροηΐ- 
ΔΏΘΘ 8 ΓΆΓΟΙΥ ἐγμθ. Οπὲ δχδῃρῖα ἰ8 δῇογαβα υ8, 
Ιεβί ΔΥ οὔθ βου Ἱά ἀεδραϊν, ἀῃὰ οπθ οηΐψ, Ἰοϑῖ ΔῃΥ 
οΠ6 βῇῃοι! α »γοδιπιο.᾽" ' 

40. οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεὸν. ἨΗονανοῦ ΓΔ Πὰν [Π 6 
ἔθγηι5 ἤθγΘ ΘΠ ρ] οΥ θα τηδὺ Ρ6, {Π|θὶγ 86 186 18 διιδοερί!- 
8]6 οὗ τηογα (ἤδη ομδ ᾿ηϊογργοίδεοη. ΤΠ6 ψογάβ 
ΙΏΔΥ, 1 {ΠΙΠΚ, θ6 Ὀδ6β8ὲ ραγδρῃγαβοᾷ [08 : ““ 1)οϑί ποῖ 
ἐλοι ἴεαν (οὐ, Ὀυὲ οβδηά ἔπι Ὀγ ᾿ηϑ ]Π ἰηρσ ονοῦ {Π6 
ψτοίοῃοα, θη ΠΟ ποι γί {πγ56]  υπάεγροίηρ 
(ἢ 6 β4π|6 ρα ΙΒ πηοηΐ; ἱμπουρὴ τι (58 ἀϊβδγθηςα, 
(δὶ ἢ6 18 Ἰῃηποσθοηῖ, δηάᾶ ἴδοι τὶ συγ, δηα Ὧ6- 
βογνοϑί ρυῃιβῃιηθηΐ, Κὸ τηγ861" ΜϑηΥ Θχϑιηρ]68 
οὗ κρίμα ἴῃ {ἢ 6 56η56 οὗἁὨ ριωπὶδῆπιεπέ ατὸ ρτοάιισε ὈῪ 
ΟΠ ΘυβηοΓ, ἴῃ 5 [οχίσοη. 

41, οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε. ὕΑτοπος ἀσποίο8 ““ψῇἢδί 
Ὧἣ89 ὯὨΟ πὴ 15 ΠΟᾺ ἧτ: οΥ ποίῃίηρ," δηᾶ {δογοίογα 
ΤΏΔΥ ΨΜ6}} ἀδποίαε συῖῆδὲ 18 ον], ογ, ἴο 1136 {6 οἱά 
Ἐπρ] 5 ψοσγά, παμρλέ. ΤΠ 86η86 18 ἔτεαιθηΐ ἴῃ 
{πΠ6 δοΡγιρίαγο, δηα 4180 ἱπ {π6 (Ἰ]βϑϑῖσδὶ ψυο 8, δηὰ 
ἸΏΔΥ 6 ΘΧΔΟΙΪν ράγ] ]6]6 ἃ ὈΥ οὖ οἷά νογᾷ παμιρἠϊῳ 5. 

. 44. μνήσθητί μου, Κύρι. ὍΤῆοβα ψογάβ ({{Π10 5 
Καυϊηο6}) οἰθαῦὶν βῆονν {δαὶ {Π6 τηδη δα ἔοσιῃουγ 
Ὀδθη 8 ἤθδγοῦ οἵ .968115. ἀηά δα δοκπον]οάροα ἢϊπὶ 
88 [ἢ6 Μοββίδῇῃ : δη {π6 ἰϑαγηθᾶ σοτηιμηδηίδίον ἐπ 
Θηΐδγραβ οὐ (6 ψγοδαδίο δοπδὸ ψῃϊοἢ ἰἢ6 ροπιίοπί 
τηδἰοἰδοῖοσ ᾿Ἰηἰθηἀθα ἴἰο ΘΧρΓΘ88: “Βοϑιηδγκιηρ (ἢ 6 
ἀϊβοοιγβθ8 οἵ ΟἾγίϑὶ τοβρθοίϊηρ [18 Κίηράοπι; γϑ- 

ἘΞ Τηῖβ ποτὰ πακρλέψ, πὰ παιιρλείποδα, ἃτο ὈΟ(ἢ υδρά ἴῃ ἃ πιτοταὶ 
ΒΘΏΒ6 10 ΟἿΓ ΟΟπΙΏΟῊ ἰγϑηδἰβίίοη ; ἰπουρ (45 Ὦτ. ΟΠ ΠΒΟΙ 8805} 
“ΠΟΥ͂ Δ΄ΓΘ ΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ υδβοὰ ας ἐόγηῖ οΥ7 ἰμαάτογοιις σεπδαγε. ΤὮΘ οο- 
ἴοτ [88 οὐ εα ἴο ρῖνα (μ6 ρψείοαί βθῆβθ οὗ παιρἠΐψ, (ἔτοπι (86 
ϑάχοπ Ὡϑρδιῆν, 1. 6. ποὲέ α ἦῆῥ,} ποῖ ὀσουΓβ ἴῃ ΟἿΣ σου α 
ει ἴῃ 7ὄγθι, 24, 4, ““ἼΠα οὐδοῦ θϑδβίκοῖ ῃδὰ νεῖν παιρλὶψ 
85." 



51. ὕὙΚῈ, ΟΒΑΡ. ΧΧΙΣΙ, δὅ4] 

τηλκιηρ ἴοο ἐδαί (Ὠσίβί. δὰ ν σὺ ἔγοαπθπεΣν 8ῃ- 
ΠΟυΠΟΘα ρμᾶγάοη οὗ 5Β᾽η8 ἰο [Πο086 ψῇο σδιηδ. υηΐο ἢϊπὶ 
ΨΠ τορθηΐδηςσα, {π6 τδη 8814, Βϑοαῖνο πη6, ἰ 6ῃ- 
ἰγοαῖ (ἢ66, 8ι:η1ὰ] ᾿πουρσὴ 1 6, θὰ πον ρϑῃϊέοηϊ, 
Ἰηίο ν Κιηρσάοηι, ψὨ]οἢ, δἴτογ μοι Παβὲ σϑίυγηθά 

᾿ἴο {Π158 ψοΙ]ά, δηά ἢαβί σαϊδοα [6 ἀσϑᾶ. ἰο 11ἴδ, δοιι 
ὙΠ ΘβίδὉ] 180, ἴῃ ογάοσ το μΒο]ἀ Ἰυάρτηοηΐ ονοσ ἐμ θπι, 
δηά ἰοὸ τουαγα {Π6 τἱρῃΐθουβ 1 ἃ ραγι οὶ ραίίοη ἰπ 
16 Βδρρίπθβθβ οὔ {ῃγ Κἰηράοιι." ὙΤι8 Κυϊποοὶ 
{Π1η 8 18 [6 ρυτροτγί οὗ [Π6 ῬγΓΑΥ ΘΓ 1 468. 0ῃ : “Τὶ 
ΤΏΔΥ ἤοψανοσ, (μ6 8(.45,} θ6 δηᾳυΐγοιὶ πον [ἢ |]15. ΤΏ8Π 
οου]ά δοσοιηΐ «6808 (αν ῃ ΤΠουρἢ πον ογυοϊῆρά δηά 
ὭΘΔΓ πηίο ἀθδιἢ}}) 848 16 Μεββιδῆ, ἤθη ὄνθὴ (6 
ἈΡοϑ168, 88 οἴϊθη 88 “9688. 5ροΐζα ἴο {θ οὗ ἢΐ5. 
ἀρδίῃ, αἰά πού σοιηργθηθηα 15 πηθδῃϊηρ, 85 θαϊη 
Ρογϑιιδάδα {πὶ ἰΠ6 Μεββίδῃ σου] ηοΐ ἀϊ6θ. Βαυΐί, 88 
γγ)88 Οὔβογνϑα οἡ Μδίῃ. 20, 28. Ὡδηγ Ψ6)}8 Ὀα]ονοά 
τῆι ἀἰγα σα απ 168 ψου ]α ργθοθάθ (6 σομ 6 Π66- 
τηοηΐ οἵ ἴΠ6 Μδ6551418. τοῖρῃ, δ {Π6 ψ 86 Ὺ οὗ ἤθη, 
ΒΡ οί Ϊγ (ἢ 6 Ἐβ86η68, (βΒ66 (886. ποία οὐ Μαίίῇῃ. 20, 
48. ὃς 8, 2.) τορδγαϊηρ [Π6 Μοββίδῃ ἃ8 {Π6 δυίμονς οὗ 
ΘΥΘΙΥ Κιηά οἵ [δ] 1 γ, Ποροά αὖδο ἔτοπι Ὠΐπ,. [ἢ6 6χ- 
Ρἰαίίοη οὗἨ {πΠ6 51π58 οὗὁὨ (Π6 ῬΘορΐθ, δῃά Ἴοπ͵θοίιγοα 
1ηδὲ (Π6 Μεβειδὴ ψου]Ἱὰ ᾿ηΔ66α αἴ6, μυΐ νου] τγοίαγῃ 
ἴο 118, τον1810 {π|8 Ἰονγοῦ νοῦ], δηα ἤπηα}}ν τγοςοοῖνα 
411 νἱγίιιοι!β. 6 δηα ρΡἱοιβ ΤΟΓΙ ΠΡΟΣ, Ϊηΐο 8 
᾿ρασίῃ!γ Κιηράοῃθ. Νον 1 σψὸ ρτγδηΐ {παί {Π6. πηδη 1ἢ 
4υσθϑίϊοη τνᾶ8 μοί δΔοροίθοῦ ΜΠ οὗ τῃ686 ορί- 
ΠΙΟΠ8, 8Π4.4130 ποΐ ὑπ! πίογιηθα οὗ (π6 ἀοοίΓΠ68 οὗ 
ΟΠ ΓΙβῦ, γγ6 ΠΊΔΥ ΠΊΟΓΘ ΟἰΘΑΓΙΥ Ῥογοοῖνα (ἢ6 ἴογοα δηὰ 
ΡυΓροτί οὗὅὨ ἢ18 ργάγογ;. δηα χη αὶ υπαἀογβίδηα ἢν 
ἢδ τρῶς δοσουηΐ ἢϊη] 85 ἰἢ6 Μεββίδι, συ βοιὴ ἴῃ νΊσ. 
41. ἢ6 ῬΓΟΠουΏς68 ἑπποοοπέ. Οἰδπογβ ἴΔ Κα [Π6 ψογάβ 
ἴο πηθᾶη, ““Εοιηθθοῦ τη6. ἤθη (ῆου ἢδδβί αἰἰαϊηεᾶ 
ἴδ ΠΔΡΡΙΠ688 οὗ δηοίϊεν 116. Βιιΐ 11 18 1} {16 ῥσο- 
ὈΔ0]6 {πδὲ {πΠ6 τηδη (ἃ ψεν ψῆο τορϑγαβα «6818 848 
τὴ6 Μαεββίδῃ) βῃοιἹὰ ἤανθ ἤδ δΔΥ βυσοῖῃ ἱπουρῆϊ; 
ὩΘΠοΡ νου] {Π6 δῆβννογ οὐ “26818 6 (ἢι8 58υ8- 
οἴθηεν ἂαρί. Οὐτοίιϑβϑ {πη Κ5 (πᾶς [6 τηδη δα ἢδαγά 
Ομϑε ἀδοίδτα (μὲ Π6. 88 ἰο ᾶνθ ἃ Κίῃράοηι, 



δ4 8Γ. ἐὺὺὙὔΚΈ, ΟΗΔΡ. ΧΣΧΙΠ. 

ἐπουχἧὴ ποῖ οὗ (5 νοῦ] ; δηὰ ἐπὰϊ νἱοτίηρ [ἢ ρμα- 
(ςἰ6η06 δηὰ γχοϑιρηδίίου στ ΒΟ οὖν Γοτὰ κυρ- 
Ρογίϑά 818 δουΐδ β δι ηρβ, δοσοιηρδηϊθα τ ῖτἢ ἰΠῃο88 
ταδηϊοϑε βἰσηβ οἵ αἰυέπα υἱγέως ΜὨϊοἢ (6 ΒΏΟΠΘ 
ζογίἢ, νγδ8 ἰοὰ ἰο θϑαγ {18 ἰοϑί πον. Βαϊ τοί 
τ σθεν δειγιθυΐοά {86 σγεαέεεί εἴξος ἰο {86 “δικαςῳ 
τ: αϊυΐϊπὸ αγασε οὐ ἴῃ6 Ὠθαγί οὗὁἨ {Π|8 πιᾶῃ, ὙΠῸ ΜῈ 
Ιϑδηξ ἰοὸ Ὀ6 8 πηοΠΊ γα] 6 ΘΧΘΠΡΙ6 (Ὸ 8}} διίΐωτο 
δρ68; 80 ἰδὲ ἴὴ ἢ]πὶ τῇδ Ὀ6 Βθθὴ 8η ἱπιᾶρε οὗ (δαξ 
ΘΧΊΓΔογ ἀ  ΠΩΣῪ δηα βυάάδη ΤΔ]]Ἰηρ, ψ ϊςΐ ἰοοῖς ρδοθ 
ἔγθαυθηιγ ἴῃ 16 Αροβίο!!σ δρ, θυ: σοῦ [88 
ἔθ Ῥϑτγα}}618 1ῃ ΟἿΓ οὐγῇ {1π|68. 

48, σή τ᾽ ἐμοῦ ἔση ἐν τώ π ίσῳ, ἐο- αν 
ἀδοῖδ λον ἘΦ ΟΝ κὑ πιὸ τα. αν αλδέτα. λοι 188. Επι6 
οἵ Εβάγαβ, σβδη {Π6 {Πρ οὗ ἃ ἔυΐυτο 16, ΓΟΓΠΙΟΣΙΥ 
οὈβουγοὶγυ ἱπάϊςαίοα, Ὀαρδη ἰο 6 ο41|16ἃ ὈΥ Δρρσο- 
Ρεϊδίο δηά ἀϊβιίϊποϊ πδίηθ8, (6 {αΐαγα ἔθ ΠΥ οὗ ρου 
Β011}8 βοραγαίθα ἔγοπι [Π6 ὈΟΑΥ, δῃά δνγαιτηρ (Π6 Ηὁ- 
ΒυΣΓοοίοΏ, γγὰ8 Τα] 16 ἃ ὈΥ (6 Ἡφῦγον8 'ν Ὁ» τῆ 6 
Οδγάθη οὗ Εάθῃ, οὐ Ῥαγαάϊ88δ. ΤὨυβ ἴῃ τ ΒδθὉ]- 
πῖσδὶ Ὑγιίθυβ, δη ἰῃ [Π6 ῥτάγοῖβ. οὗ (ἢ6 26νν8, 1 ἰδ 
8814, “1εὐ ἢ ἢᾶνα μαγί ἴῃ βαγαάϊῖδο, δα 50 1 
{π6 ἐυΐυγα νοῦ! α,᾽" ὅζο. 80. ζΔοο ιίααο5 ἀ180 1 ρῸ 58.685 
1068 βίδίβ οἵ Εάδη, ον Ῥαγβδάϊβθ, ἔγοιυ ἰπδὲ οἵ [Π6 τὸ- 
δυγγοοίίοη, ᾿'ΓΏ6 ΠΑΡ ΙηΙοΑ] ὙΓΙΟΓΒ βοηθοί πη6 5 [ΟΥΤὰ 
{18 τηϊα|6 βἰαία (6 Ζ,οτυ6»"  ἄφη, δὰ δανθη (δ 

"ρον Βάρη. Ἡδξηςα 4150 {π6ὸ Η δ] ]Θηΐϊϑί9 9ρεὰκ οὗ 
{πὸ Ζοιοον Ῥατγαάΐδε, ἰ. 6. Ηδάθε5, δηὰ {Π6 ὥ» γεν Ῥα- 
γαάϊδο, οὐ ἤδανθη. Τῆς 76. ἴοο {πουρπξ (πα ΟὨ]Υ͂ 
186 800}5 οὗ ἐοβα ψγῇο ἀδρατγιθά ἰτοπὶ τ|}}5. 116 {8ο- 
ΤουρΡ ὮΪγ Ρυγῆδα (σνεύματα δικαίων τετελειωμένων) ΤῈ 
τοοεινβα ἰηίο βαγαάΐδε. Τμαί {π6 800} τιηϊρξ ποῖ 
ὈῸ ἰογίτο ψιἢ ἃ Ἰοηρ δῃὰ ἰδάϊουβ ἐἀχροοίδιοη, 
ΌΘΥ Βυρροββά [δὲ ἤθγθ ψεγα σϑγίδϊη ᾿Ἰηςογιηθάϊαίε 
8086 68 ργδηίβα ἰο {6 ρίουβ, οαἰἰοα ἐΐθ γοεὲ οΥ Ἑάδη, 
ΟἹ Ῥαιϑδάϊθθ, οὐ σομδοίαξίοη; 88 ἴ,ΔΖΆΓΙ5 18 βαι( ἰο Ὀ6 

᾿ παρακαλεῖσθαι, σοηδοίς. Νοτῖ ἀϊά ἰπ6 ΗθΌΓον 8. τ|56 
[6 παπιθ Ῥαγδαϊβ ο δχργθββ ΟἿΪῪ ἰῃεβα 1ο0γ8, ναὶ 
αἰ8δὸ Ὀτουρῃΐ ἰογσνᾶγα ἐπ ἐλίπα τέδεῖ, πάθον πὰ 
ἐπηᾶρο οὗ ἃ ζαγάβῃ ; {19 δοοσπιπιοάδείπρ {ποδοῖν θ5 



ΒΤ. ΕὕΚΕ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΠ, δ48 

ἴο {Π6 σαρδ8 0165 οἵ (6 ρόσρίδ, ψῇο ψου]α βοδγοοὶῦ 
ὕανθ σοιργοῃθη4οά τὰ νοητὰ ((μῖηρ8. ᾿η6]]6οξα}), 
οχοθρί υηάϑὺῦ ἐπα ἤσμτγα οὗ τών αἰσθητῶν ἀιρδρις 
οὔ]οςῖ8). Ηρποθ ὸ ὩΔῪ υὑπαογβίδηα ὨΙοάοσι8 δὶ- 
σαΐυ8, ἤθη ἢ6 Βαύ8 [Π{ (η6 ατδοῖκ ορίῃἰΟΏ8, περὶ 
ἅδου, ψΟΙΘΟ ἰηἰγοάμορα {ῃλ{8ὸν ἴσοι. τῇς Βαγθδγίδηδ, 
Μοζγϑονοσ, ῃοβο Ψῆο ἰηἰγοάμπορά τηἴο {μ6 Ογθθα {86 
ΨΟΓαΒβ κατέβη εἰς ἄδου, τηῖσῃῆξ νϑῦν ψ6}1 ἀοίδηα (δαί 
Ροβιἐοη ἴτοπι {π686 ψογάβ οὗ ΟἸσίβί. ἘῸΓΣ 848 {Π8 
γΟΓ8. Ῥαγδά δα πὰ (ἀδῃθηηᾶ ΒΙΡΉΥ (μδὲ (6 Ἰοὶ οὗ 
1[Π6 φοοά δηά [Π6 δν1} νγνὰ8 ἀϊϑίϊηοί, 80 ἄοθϑ ἅδης ἀ6-. 
βίσηδίθ (Π6 βίδίβ οἵ 801}}8 βαραγαίβα ἔτοιῃ (6 ον, 
δϑηα 15 Ορροββά δοίῃ ἰο {18 ἴδ δηὰ ἰὸ [(Π6 γϑϑΓ- 
τοοϊϊΐοῃ. Τὼ {{π||6 ΠΈΤΡΟΝ: {ῃογοίοσο, ἄἀοϑϑ δί. Αυ- 
συϑίη ΒογΘ ΡῈΖΖ]6 Ὠϊπη86]  1η δηαυϊτγίηρ σι (γὶϑὲ 
οου]ὰ θα δἵ [ἢς 8διηδ {{πΠ|6 ἐν ἄδου ἀηἃ ἴῃ ῬΑΓΔ(Ϊ86 9 
δίησο (ἢ6 ΟΠ6 18 σογιργοδοημάθα ἴθ ἴῃ6 οἴου. ὟὝατοαῖν 
Βονανθῦ, ἃ8 ΓΘ Τπουρ]ῦ {Π6 1ογ8 οὗ αγαάϊΐθο, (1Ὰ 
(Π6 ἀρονϑ 86}86,) γοῖ 6} ψ γὸ Ὠοΐ Βυρροββαᾶ ἰο 6 
σοιρ οί δηᾶ ρεογίοος. Τρ ρἱοπίπάθ σῇ 1πΠ6 ρῥτο- 
Τηἶδα νγῆ8 ἴο Ὧ6 δχρϑοίθα ΟὨΪΥ δ {Π6 σϑβυσγθοίοπ. 
ΓΩῊΪ5 πιο ξέαέο ἰχ6 κησϊοηΐ (ἢ γιϑιϊδη5 ἀιὰ ποί ο8]} 

ΠΡΌΥ [Π6 ᾶπῖα οὗ Ποραυδη; ἃ8 ΤΏΔΥ 6 οοἸ]δοίοα ἔτγοαι 
Φφυκίίη, ψῆο, ἴῃ ἀϊορυηρς νι ΤΓυρῆο, τροκοηβ 
διηθηρ. Οἴμοι ογγοηθομϑ ΟΡΙΠΙΟῺ5 [(ἢ}18, {πὲ 166 18 
ΠΟ ΓΒΕ Γ οίοη οὗ μ6 ἀδαά, δι δὴ ἱπιιηραϊδία σα. 
ραρίίοη οἵ {μοὲν 80ι}}8 δἴϊεγ ἀθαίῃ ἴηἴο Ηρανθῃ, ΤῊ} 
βίδίθ 15. ἀδϑογιθά ὃγ (6 Πϑῖνπ ΑΡοσδίΥρβθ, 7, 1ὅ-- 
17. Τῆυςβ ας ατοίυ5, 0 σοῃοϊ 68 ἢϊ5 Ἰθαγηρά 
ἀἰβϑοσίδιίοη τ ῖ{}Δ (ἢ 6 [Ὁ] οσνιηρ οὐβογνδίίοη, ψῃϊίο ἢ, 
ζηὴ δῆ ἃρ6 ἴκ6 1)6 ῥργϑβθῃΐ, ΠΙΔῪ ΒΌΡΡΙΥ 56880Ώ40} 90 
Δ ]ΟΠΙ ΠΟΙ : “ Θυθυ8 μι: θ0.5 τηοάοϑίδ ἤος σΟὨ ἸΠΘἢ- 
68, 11] ἤδοθβ86 ὨΔΌΘΙθ 18 ΡΘΠΘΊΓΑΓΘ ἰῃ 6ἃ 4188 σμτὶ- 
οδιὰϑ δα ΒΙΡΟΙ τὸ ἰηΐοῦ ΟΥ̓ΘΟΟΒ οἱ 1 ,δἰίηοβ ἀΐβρυς 
ἰδρίυσ," Μδὴν (ὐομπιπηθηίδίοτβ, δηοίθης δηἀ τηοάργῃ, 
ἢν Ὀθθῃ ριιΖΖίοά ἰο φοιηργομδη ον {6818 οου]ά 
ΒΆΥ, ““1ο-ἄδγ (οὐ βῇα! Ὀ6 νη τὴς ἴῃ Ραγϑα!86,᾿" 
ἰ.. 6. φδάνθη, ψἤξη γαῖ οὐ {μαΐ δηὰ {δμ6 []οσίην 
ἀδν [86 Ὀοαγ οὗὨ (Ἠγιβίέ νψγᾶβ8 ἴῃ {Π|Ὸ βδρ!οῆγθ, δηὰ ἢ]5 
8Β0}}} ἀεβορηοα αὐ ἐμ ίεγοα. ὅ66]1 Ρεί. 8, 18, 10. 



δ44, 81. {ὔΚῈ, ΟΗΑΛΡ. ΧΧΉΙ, 

Ἡδηςθ ΓΒΠΥ δηοίθηϊ ΟΥἰεο8 το]οοίοα {π6 νϑγβθ, δηά. 
80Π|6 τησάδεῃ οὔθ ψοῦὰ αἰΐοσ [ἢ6 ρῥυποίυδείοῃ. 
Βιι, Κυϊηοοὶ 80}}}7 σῦϑογνοδ, {πὶ ἰῃ6 86η86 ἐδυϑ 
αῇϑίηρ σου] δ6 νογῪὺ ἔγιρ!α, δηα {πὲ 186 σοῃδίσαο- 
το ἴοο οὗ [πΠ6 ψογάϑ, τοῦ τ 6 ογηλ]α ἀμὴν λέγω σοὶ, 
τοίυξο {πΠ18 σοῃ]οοίαγο. Ταὶς Ἰοαγηθα σοιητηθηίδίος 
{Π6η ργοσθϑαβ ἴο πηαϊηίαίη, {Παἰ Παράδεισος Ὦοτα ἄοο8 
ποῖ ἀδηοίβ (848 βοῆς {π1ὴΚ) ΤΠ οαυθη, θυΐ “Αδης,. ΟΣ 
ἐλθ ἱἐπέογπιοάϊαίε γ»ίαοθ ὁ ἀοραγίοα 5ρὶγὶέ5. ΤΙΝ 5 
ορΡἱπίοη 88 [θα ΌΥ ΤΏΔΩΥ δηοίθηΐς (οπιπηθηίδίογβ, 
δΔηΐ, οὗὨ {Π6 πιοάδγῃ οὔϑθϑ, ὈῪ Οτοίυβ, ΠΥ,  εῖ- 
βίοίη, Ρϑρᾶγοθ, Βοβϑῆμπὶ. δηά πηοβί γβοθηΐ ΓΤ πΠθοϊορίδῃ, 
δηἀ διηοηρ {Π6 τοβϑί Ὁγ. Μα]ῦγ. Ὑ εἰϑίβθιῃ 88 ἤδσθ 
ἃ ΝΘΓΥῪ Ἰοπρ' δηἀ Ἰοδγπθα ῃοίβ, οὐ γαίπεσ αἰ ββογίδιοῃ, 
ἔτοιῃ νῃϊοῦ 1 58}8}} βα]δοί (86 τηοβὲ ᾿τπηρογίδηξ τηδίζοσ, 
1ηἰογπλϊχϊηρ 41} [Π6 Δα! 008] ᾿πἰογπηδίίουῃ ψῃῖο 1 
οουἱά ΤςοἸ]οοῖ ἴτοπι οἶον ψσογβ ὙΠῸ ἰᾶνα ἰγοδίρα 
ΟἹ {Π18 διιῦ]6οί, . 
ΤΩ ψογὰ Παραδείσος 18 Ὠοΐ (48 8ο0πὶ6 (6}} 1.8) οΥ͂ἁ 

Ονθοΐ ἀονϊναίίοη, θυ. οὗ Ῥογϑίδῃ ογιρίη, δῃηὰ ἰηΐσο- 
ἀπςοά ἔτοπι 6 ηςα, {{Κ6 τὭδηΥ οἴποσ ψογάβ, ἰπίο {Π6 
Ἰαῖος Ηθργον, (ογ δ θα δγτίδς, δηά 6 ατσϑοκ 
Ἰδηριιαρθβ. [τ ἀδῃοίρα ἃ σαγάήθδη, οΓοδαγά, ρΡ]ΘδβιιΓο- 
Οὐ, οὐ ρᾶῦκ. [Ι͂ῃ {8158 86η86 ἰΐ οἴθηῃ οσουγβ ἰὴ 
δπορδοῃ, δηά ὈΥν {Π18 ἔθγῃὶ 8 ΕΧργθββϑα ἴῃ {86 δορί. 

{Π6 αδγάρδη οὗ Εάθη. [μποΐδῃ, ἴοο, ἰῃ 18 γαγ. Η!8.. 
4, ὅ. 6, 18. οἰ ρΙοΥβ {118 ἔθγα ἴο ἀδβοσῖθα {πὸ [Δ] θὰ 
ἰ8ἰδηαβ οὗ 6 Ὀ]688.0α., ὮΠ6 τὐογα 88, 6 ΠΙΔΥ οὔ- 
Β6ῦνα, ἰγδηϑιηϊ 6 ἔγοιῃ [ἢ 6. Ῥαγϑίδῃ ἰο {6 Ηρδῦγον 
Ἰδηριαρθ, δηά 10 οσΟυΓΒ (1. 6. ΘΤῚΘ) ἢ Νοδδπηι. 9, 8. 
Ἐπ]. 2, δ. (δηί. 4, 18. Τα ἴογῃ, πονθνοῦ, σδΠ6 
αὐδογιυαγ 5 ἰο ἀφδηοίθ, διηοηρ (Π6 Ψ26 8, ἃ ρΡ᾽θαβδηξ 
ὈΙδοΘ Ἐ δρροϊηπίοα ἔογ 6 τϑοορίίοῃ οὐ {Π6 ρμίοιϑ 
ἀρδά, υπε}} ἐμ 6 Υ Βῃου!ὰ Ὀ6 ἀρδὶη υπὶίοά ἰο {μ6ὶν Ρο- 
ἀ168 ἴῃ ἃ ἔπΐυγα βίδίθ. 80 208. Β. 8, 8, 4. καθαραὶ 
δὲ καὶ ἐπήκοοι μένουσιν αἱ ψυχαὶ χῶρον οὐρανοῦ λαχοῦσαι 
τὸν ἀγιώτατον, ἔνθεν ἐκ περιτροπῆς αἰώνων ἁγνοῖς πάλιν 
ἀντενοικίϑονται σώμασιν" ὅσοις δὲ καθ᾽ ἑαυτῶν ἐμάνησαν οὐ 

᾿ ̓  ΤΡ γγ88 Κπονγῃ 10 [6 ατϑεκα ὑπάοσ [86 παπα οὗ (μ6 ΕἸ γείδῃι 
16 . 
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8Τ. 70 ΚΕ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΙ. δ45 

ψεῖρες, τούτων μὲν ἄδης δέχεται τὰς ψυχὰς σκοτιύτερορ. 
[18 τζ88 [ῃ6 ορίπΐοπ οὗ οβθρῆιβ. δῃᾶ ἰῃδΐ οὗἁ 186 

ῬΠΑΓβθ658. ΤΠ6 Εββϑθηθβ, πουγονογ, ἀθηγίηρ {Π6 γ6- 
ΒυΓΓοοίίοη οὗ ἴ[π6 δοάψ, ἱπουρῶς {πὲ ἴΠ 6 δοιίς οὗ {Π6 
νιγίιουΒ που ]ὰ ̓ ΐνα [ῸΓ Ἔν ἴῃ Ῥαγβϑαΐβθ. δὸ 908. Β. 
ἃ, 8, 11. ἐπειδὰν δὲ ἀνεθῶσι τῶν κατὰ σάρκα δεσμών, 
οἷα δὴ μακρᾶς δουλεῖας ἀπηλλαγμένας τότε χαίρειν καὶ 
μετεώρους φέρεσθαι, καὶ ταῖς μὲν ἀγαθαῖς, ὁμοδοξοῦντες 
παισὶν Ελληνων, ἀποφαίνονται τὴν ὑπὲρ ὠκεανὸν δίαταν 
ἀπὸκεῖσθαι, καὶ χώρον οὔτε ὄμβροις, οὔτε νιφετοῖς οὔτε 
καυμάσι βαρυνόμενον, ἀλλ᾽ ὃν ἐξ ὠκεανοῦ πραὺς ἀεὶ ϑέφυ- 
βοὸς ἐπιπγέων ἀναψύχει" ταῖς δὲ φαύλαις ϑοφώδη καὶ κειμέ- 
ριον ἀφορίβονται μυχὸν, γέμοντα τιμωριῶν ἀδιαλείπτων. 
Τῆδί (818 ἀορτηδ οοπεϊησρά διποηρ (Π6 {68.185 ρ] δίῃ 
ἴτοτα ἴῃ σορίουϑ ΕΔΌΡΙπΙςΑ] οἰϊαιίοπθ δάάιυςσσα Ὀγ 
Ὑ εἴ58. (οἰ ϑῆν ἴσοπι Γλρμίίοοί,) ψ ῃϊοῦ 1 σδπποὶ δηά 
τοοηὶ ἴο ἀοίαι!. Ηδθδ 5 ]ο 8 [ἢ 6 ΤΟ] ον της οὔβοτνα- 
(Ἰοη5: “ὙΠῸ αυσβιίοη πον 18, ψῃδὶ ἀἰὰ (ΟὨΠνιβὲ ἐπ- 
ἐεπά [Π6 {π16Γ ἴο υηάογβίδι ἃ ὈγῪ {π6 Ῥανδάϊβθ ῥγο- 
τηϊϑε 2 (ἰδγίδιη]υ ΌΥ 1ῃ18 ννογὰ ἢδ αἰά ποῦ ρίνα ἢ5.. 
δρΡργοθδίίϊοῃ ἰο τῆς 2618} ἔΔ 0168, ποτ το (Π6 ὐλθτΝ 
οῃΐοσίδ Πα ὈΥ 6 Εββθηθβ οὗ {6 δἴθσῃδὶ 16 ΠΟΥ 
οηἷΪν οὗ {Π6 δοιἶ, πο οὗἉἁ {Π6 86 ,51:181] ρ]Θδβιιγοβ ἀδβὶρ- 
᾿“παῖοα θγ [Π6 ῬΠδε 8816 81 ραγδά!βο; Ὀὰΐ [15 τη ϑη]Ὼρ; 
15 ΒΠΊΡΙῪ {Π18: [ῃδι τ 6 {16 τρις ὄχροοὶ ορέϊνια 
μίδημο, αν στοαῖον {πῃ δὴν {πίη Π6 δὰ πραγά οὗ 
τοη] ἢ8 Π)οοίογϑ, ΟΓ ἢδα ΠΙπΊ561} [ὈΓΠΠΘα ΔῺΥ ςοη- 
σορίϊοη οὗ, ὨδπΊοΪυ, ἃ βθσῦγε δηά αυἱεί γοΐϊγοδί [ῸΣ 
{8μ6 1ηἰογιηθαϊδίθ {ἰπ|6. θεῖο ἀθαίῃ δηα γοβυστθο- 
(ἰοη. δηΠ ΠΏΔΙΥ οἴθγπαὶ [8 οἰ Ὑ δἰζογ {Π15 γαϑυστοο- 
«ἰοη.᾿ γοιβίοίη ργοσθοάβ ἴο γϑδγκ, ὑπαὶ τῃουρσὶ 
αἰπηοβί 8}} ΘΟ οσΊδη8 γοραγαὰ {Π|6 παράδεισος ἤΕΓΘ ἃ8᾽ 
Θααϊναϊοηΐ ἰο ἤἤεαυθη, γεοῖ {πᾶΐ ὈΥ (Π6 δηςσϊοηΐ ΤΠθο- 
Ἰοσίδηβ ΘΓΘ σΑΓΘ Ὁ] αἰβοσι πη] ηαῖθα {Π|6 τορίοηβ οὗ 
Ῥαγδάϊβα ἔγοπιὶ {ἰο86 οὗ Ηδανοπ. Ηδ εἰζεβ Τογίυ]- 
ΙΔη, Αροΐορ. “81 Ῥαγαάίβιιη ποι! δ ηλι8, ᾿ΟΟιΙΠὶ 
αἰνίηθϑο πη η 8195 ΓΘΟΟΙΡΙ ΘΠ 18 βδηοίογα πε ΒΡ1ΓΠῚ0 115, 
ποη σοι ᾿η.6]} σι 8. Μοιμοά. ἀρ. Ερίρῆῃ. Η. 
64. Οὔρϑη ἀὰ Ῥγιποῖρι5, 1, ὦ. 11, 0. “-Ραΐο ΘΠ], 
αποιὶ 5δης! αι! αι6 ἀἸϑοθαάθηΐοβ 46 ἢδοε νὶία ρϑιτηδ- 

γοΟΙ,. 11. ὧν 



»4“Ὁ 4Τ. ύὐκκ, ΟΕΑΡ. ΧΧΙΙΡ, 

δοῦυηί πὰ ἰσοσο αἰίαυο ἐπ ἰδεγα φροβιίο, αυδπὶ Ῥαγαάξ. 
δπὶ ἀϊοίξ βογιρίιγα ἀϊντπα, νεϊυς ἴῃ αυοάδπι ογυάι- 
αοηίς ἰοςσο." ΟἸγυβοϑί. Τ. ὅ, 7. τοϊδίββ (Πδί ὃγ ἢα- 
φαΐ δ6. (ἴἰὸ απιολθαμε υπδοτοϊοοά ἤεαυδη, Ὀυ{ ποέ 
“0 (88γ5 ἴι6) {6 Ογέῤοάοκ. 80 8.380 Ερβσοωιν, Ρμεοσ- 
ΘΏΘΑ, δὰ ϑευογαβ (ρβαγμδ, . 141. 142, 1438. Ῥαιι- 
ἔτ. ἴῃ Μαγίγτγίο Εοϊτοῖβ : “Θυᾷ τερίοης νεῃϊβ, σοεὶο 
ἀδῖυβ, ἃῃ Ῥασδᾶϊβο ἐ᾿ δα αἷδὸ Αυριδίί ἀὰὲ Ἔξεων. 
Ῥοτο, 120. 

Τῆο ὅεὸν8 δορὰ ἐπ ψοζτὰ Ῥαδγδάϊδβο ἰο ἀθῃοία ἔνθ 
ἀἰϊδογοις ρῥΙδςα8: 1δὲ, 6 Ὀῥρρεῦ Ῥαγδάϊβθ, οὐ Ῥαγδάϊβ 
οἵ Οοα,ῬἘ (8ε6 Δρος. 2, 7.) {π6 ςοἰοείίαὶ Ῥαγδάϊβο, 
Ἦδανθη. 50 2 (ογ. 12, 4. φάϊΪγ, (6 “Αδης, οΥ ρίδος - 
φρροϊηίοά ἔογ {{ππ 8οιιῖδ οὗ [Π6 Ρίουβ αἴἴζοσ ἀδβϑδϊ, (866 
ἴθ ποῖα οα [Κα 16, 928.) ψῃο, (πον πηδιπίδίωεα, 
νοῦ ἃ {ποτα σοπηδίη ὑπ] (ἢ Γοβυγγθοίίου. (ἰογ- 
(ΔἰὩ]γ 6808 βϑροῖς δοοογάϊηρ ἴο {Π6 σοιῃπη ἢ ΟΡ Πί ΟΠ, 
δΔηἃ 8485 ἢ6 Κηδθν δ6 ἐπ σα α Βα υπάοηβίοοα ΟΥ̓ {86 
(ἰοῦ, Τὸ {6 τηϊογρτγοίδειοη οὗ τοί, ΤΥ εἰϑίοίϊη, 
δὰ οἰἴποῖβ, 1 δοορὰθ:; δηκΐ τητιϑὲ ἔπγίμοσς οὔβοενθ, 
(δὶ ἴο {Π6 αἀπεϊοηέ οὐἱέοα, ΝΟ δῖα τῃϑηξιοηθα 88 
ανίηρ χδ ἰδ! Π6 4 {(Π]8 ΟΡΙΠΊΟΠ, ὩΔΥ ὃς δα ἀοα Κτ- 
ἐπι, ψὮο ᾿88 {π6 ἐοϊοίηρ δουΐα δηᾶ ᾿ἰηβίγθο- 
να δηηοίϑίοη οἡ {π]5 ρϑββᾶσο, (ργόβραῦὶυ ἰουηα θά 
τ (ὨΠγυβοβίοι) ψἢ τ ὨΙΟἢ [1 5}4}} σοποϊαάς {1118 
ἀἰββογίδιιοηθ. 
“ον [18 ιἰ (ῃδί, ἰῇ δῆβνεσ ἰο (86 {πιο ψ8ο φη- 

ἰτοδῖβ , ἴο θ6 σϑιηθιηδογοα 1 (η)6 Κιησάοιι οὗ (γίξε, 
οὖν Γογὰ στιδηΐβ βοηθοί ῃίηρ 890 νοῦν αἰ ἴδγοηΐ ἔγοσῃ 
ψΠδὶ 18 Ρειοηθαῦῷ Αὔδνοῦ: Βοοδυδβα τῃ6 {Πϊοῖ 
ἸὯ846 [Πὶβ γϑαιθδὶ ΜΠ δὴ Ἰρποόζδηςα οὗἨ ψῆλί (Π6 

κ᾿ βομοοιίβαοη ΠΠυδίγαῖαβ (ἢϊς, ὈῪ οὐϑογνίησ (Πδὲ τ1π6 968 οϑηΣ- 
Ῥαγρὰ εἴθγηδὶ "ΠΡ ἴο ἃ ραγδάϊβε, θδοδιιβα 'π ἰἃ {παν ὈεἸονοά πον 
βῃου !ὰ ΠΥ ἃ τηοβὲ βροπάϊὰ θδῃᾳυοῖί. Νοῦς ἡδοά, ΔΗΥ οδδ (ςου- 
ἐἰπυθ8. Π6) πόσα οδ]ϑθοῖ, αὶ {π6 86 ἰπίθεγθοποθβ οὐρῆς ποῖ ἕο 6 
ἄγανσι ἔγοπι {Π6 βιυρία {40]65 πὰ ττδά μπίοπβ οὐ [86 Ψψεν8, Ἐον ἐξ 
πχυθὶ Ὀ6 ορβαγνθά (Πδὲ τωοβὶ οὗ (π6θ6 ἐγωάϊ 008 ψγεγα σϑὶϊοβ οὗ {86 
ἔγιια δηὰ δῃοίθης εν 88} {Ππθο] οργ, τ ἢϊοὶϊ τγᾶ8 ᾿πάθοὰ τϑὰθ υρ οἴ 
᾿ΒΥΏΏ 1 8], ΔΠΘρονίοαὶ, πᾶ τηθίρβουῖςαὶ τγοτβ ; ἀπά {π656 ἔογῃιβ 
οἵ δχρυθββίου γα γοίδ θὰ ἰπ {π6ὸ Νενν 'Γεβίδιπιδηϊ, δπὰ ββϑρθοίδ!ν 
ἴῃ τα Αροοδίγρβε οὗ δῖ, ϑόοβη. (ϑοδμοείίρϑη.) 



8Ὲ. ΕΌΚΕ, ΟΒΑΡ. ΧΧΊΗΙ. δ4 

Κιηράσπι οΓ ΟΠ τίβὲ τν88, βηὰ ἀϊά ποῖ ροξϊείοη ἔοσ δὴν 
τΠ1ηρ᾽ ἀοέογηηϊηδία δηαὰ ἀοβηϊία, Ὀὰΐ ὈΥ βυςἢ ἃ βοζγί οὗ 
γτοαοϑὲ ἢδ ΟἾΪΥ οηϊγοαίθα (ὁ οὐίδ!ἢ δοηι6 δοηοῇέ. 
εξ ΟἸσιϑέ, Κπονίηρ διὲϑ ιΐθηςοη, Ῥγοπηβοα ψνῆδί 
τηϊσὶξ 866πὶ 0 πίη (ἰ. 6. ἐῃ6 {Π16{ {Π6 νιοδέ ἀοοίγαδίδ 
ΟΥ̓ 41} {πη σϑ,"» (ογ ἢθ τὴῦδὲ ἢᾶνα Ὀ6Θη δοηυδιηςοα 
τ Ὴ (86 πδίατο οὗ (6 76» ἢ Ῥαγδα186,} δηὰ ἐποτο- 
ἔογα ἢ Ῥγοιη!868 ἢίηι ἃ ρίδοθ 1ὴ (Π18 Ῥατγδα 86, ῬΠιςἢ 
τοῖσῃ 6 σοηῃϑίἀογθά ἃ5 δῃ θαγηεϑδέ οὗ (δὲ ἤδάνθη]ν 
Κιηράση ψΠΐ ἢ 18 (ἢ6 Θπ]ογπγοηΐς οὗἁὨ πο 016 δηά 
οἰογηδὶ 1188, ϑσἢ ἃ8 οὺθ ἤδίἢ ποΐ 966, ΠΟΙ ΘᾺΓ 
᾿σαγά, Πα Ποὺ Βα 1 οηϊογοά τηΐο (ἢ6 Ὠραγί οὗ τηϑῇ 
ἔο σοῃοοίνο," 

44.--406. ὅ66 {ἐπα ποία οἡ Μδιἢ. 27, 4ὅ--ὅ0. 
Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι τ. π. μ. ἙΪς χεῖράς 
Β66Π18 [0 ἹΠΊΡΙΥ ρτοίθοοῃ ; 88 ἴῃ δδρ. 8, 1. δικαίων 
δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. 
Πα συμ 15. (ὉΥ δὴ Ηδβργαῖ8π)) (6 ἔυΐυγα ἔοσ [Π6 
τοϑβοηΐ: {ῃουρῇ {π6 τοδαϊηρ οἵ βοιηὸ ΜΚ. παρατί- 

δήμι 18 ποί υηἀοθοσνίηρ οὗ αἰἰθπάοη. (Καϊη.) 1 δήά 
ΔῊ Ἀρροδιία ρϑβϑαρ οἵ )ιοηγβ5. 114]. 1, 472, 14. 
 ῃοΓῈ Μδσγεοὺϑ (ουοίδηυϑ, ἤθη οἢ {Π6 ρμοϊηΐ οἵ ρὸ- 
ἱηρ ἱπέο δχῖὶθ, Ὀ148 ἌΣ ΘΙ} ἴοὸ ἢ185 ψηδ δηα ἔρηγαϊο 
γοϊδεϊνοθ, δηαἀ 8408, “Τὸ νοῦ 1 σοπεηθῆα τὰν Οἢ]]- 
ἄγοη."ἢ 

47. ὄντως ὃ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν. Ιηῃ Μαίῇ. 
47, δ4. Ματΐκ 15, 37. {15 σδηζυσίοη ἰθβι1 68 {δι 
ζ698.5 185 (ἢ6 ὅοη οὗ (Οοἄ: ἢον 15 1{ {παῖ ἴῃ {6 ἢ 
ἄἀθοϊαγοϑ ἷπὶ ΟΪΥ α 2ι|ιδὲ πιαη ὈΟὐστοίι8 Θηἀρανουτγξ 
(0 855101) ἃ ΤΟϑβο ἰοῦ (Π189 ΑἸβδγθηςσα; Ὀὰς ΠοΠ6 ἰ8 
ϑυῃοίοης ψιουΐ δἀάϊηρ [π6 ἀγεοϊς, ὁ ἄνθρωπος οὗτος 
ὁ δίκαιος ἦν. Τλιδ πιαρ τδαδ ΤῊΒ 7.|ι8ὲ6 0,6, ΔΡΎΘΟΔΟΪΥ 
ο {π6 Θχργαββίοῃ οὗ {118 νοῦυ γιοῦ, Αςίβ 7, 69. 40, 
14. δῃὰ ἰο Φαιηθβ ὅ, θ6. δηγσλδθβθθ, ΒΙιΠῺὸοῖῆ. [1ΙΈᾺΟΓΆΓ. 
1γφῷ. Νο. 1. ῃ. 95, ἄς. [10 ἀο68 ποῖ δρρϑᾶγ {πδὲ {Π6 
ἢραῖποη σδηζυγίοη δα ΔΠΥ 8 ἢ (Πουρἢ8 ΟἿ 79 6581}5 

Ὁ ΟἸγίδῦ ργουμῖδοβ Ἰπκογε [δὴ δ6 νγὰ8 ἃβίκϑδ, ““ Ἐπου οηἰγθαιοθὶ 
πι6 (βαγβ 6} [0 τϑιβθιηῦογ ἴἢ66, Ψ ἬΘΗ 1 ἴα ροββαββίοῃ οὗ τ 
Κιπράοτῃ ; 1 Μ}}} ποῖ ἀθίδυ {ΠῪ τῖβῃεβ 80 Ἰοῃρ, δυΐ ν}}} ρἶνθ {π66 
ἃ Ῥεγ 4] ξογείδβία οὗ [π6 μοροά ἔος δ] ον (ἢ 18 νοῦν ἀαγ, (Εο8.) 

ὃν ὦ 



ὅ8.᾽. 8Τ, ΨΌΚΕ, ΟΗ͂ΑΡ. ΧΧΙΤΙ. 

88 ἰο ἱπηαρίηο Πίπι το ἢ6 ἐδ Ολγὶδέ, ἐδα ϑοη οὗ Οοά. 
ΠῚ 6 δά, ργοῦδο]ν ἢ6 ψου!ὰ ἢᾶνα ὕδθθῃ ἃ σοηνοσγί ἴο 
18 ἀοοσίΓγιηθ ; δηά [18 πουϊὰ ᾶνο ὈδΘθη 80 γϑίμδσκ- 
ΔὈΪ6 4 {Πϊης, {μ4ὶ [86 Ενδηρο ί8 νοι] βοδγοο νυ 
Πᾶνα ομττ6ὰ {Π6 πιεηιοπίηρ . ΑἹ] {παΐ (ἢ6 σ6ῃ- 
[υγΙΟὴ τηθδηΐ 8668 [0 ὃ6, (δι «651:18 8 8ῃ ἱπηοσθηξ 
ῬΟΥΖΟΗ, Οἵ, 88 δ. Μαίδν Ἔχρῦθβ8685 ἰΐ, (ίογ (Π6 σεἢ- 
ΤΣ βροῖκα Ὀοίἢ,) ἃ ϑοη ΑΝ α Οοὐ; ὈγΥ ψῃϊὶο (ἢ6 
ΠεδΠΘη8 ϑἰσοῖβοα (Π δὲν ορἑῃϊοη οὗ 8ῃ δχίγδογα!παγΥ 
ΘΥβοη : Ογθάο ραυϊάθδιῃ, πθο νδῆᾶ ἤάθβ, σευ 6856 
πα Ὠ1άο 58: οὗ Ζηθδ8. Βυΐϊ ΟἿΣ ἰΓΔ}814- 
το, ἐλθ ϑοη οὗ Οοά, σοθβ Ὀθγοπα ψνῇῆδί 18 νυ θη, 
Δηαἃ τᾶ Κ68 {{}18 ἢθδι 6 ϑρθαῖκ πΚκ δὴ “Αροβίίθ, οἵ 
Κα 4 οοηνογίοα εν. ὙΠορρἤγϊδος βρθαῖκβ οὗ ἢϊηι 
48 α οοπυθνέ, ΜΙ ὨΪΟἢ 56οπὶ8 ἴο 06 α »γοδαδίο Πεέϊοῃ. 
(Μανγκ]δηα.) 

47---490. ὅε6. Μαεαίίἢ. 27, δ4. Ἐσὶ τὴν θεωρίαν ταύ- 
τὴν, '. 6. ἴο 566 {1}18 Βρεοῖδαῖ6. 
. 48. θεωροῦντες τὰ γενόμενα, ἰ. 6. (ῃ6 ρῥτγοίογπδίαγαϊὶ 
ΘΟ] 1086, οΥ δἱ ἰθαϑί οὐβουγαδίίοῃ, οἵ [ἢ 6 3018} γσάυβ, [86 
οδγίμαυδκο, δῃηα {Π6 βρβοΐδοϊβ οὗ ἃ τηδῃ ἀγ!ηρ, 885 11 
ΜΘΓΘ, ὅμ0 αγδιέγιο, αἴτοι υἱζογιηρ (Π6 ψογάβ8, “" δίδοσ, 
ἰηΐίο (ἢ ἢδηκ5 1 σοιμηπηθηα τὴν 8ρ1Ὁ{.᾿ (Οτοῖ.) 

48. τύπτοντες ἑαυτών τὰ στήξη, ὑφαΐϊησ ἐδεοῖν' δγεοαδία, 
Αἰγθδὰγν ἔδοϊηρ' (Π 086 β8{1ηὴρ5 οὗ σοηϑοίθηςσο δϊοσψαγαβ 
ἰηῆχοά 5111 ἀθθρογ ὈΥ {Π6 ργϑδοῃίηρ οὔ πα Αροβίίθβ. 
Εὸγ 8}} (Πδὺ (ΠΥ ἢδιἰ βΒ66ἢ ψ γα βὶρῃβ οἵ τῃ6 1ηπὸ- 
σρηςα οὗ «6508, δΔηά οὗ {πΠ6 ψταίϊ οὔ {6 εἰν. 
(Οτοί.) 

40. γυναῖκες αἷ συνακολουθήσασαι αὐτῷ, ἐδδ τοοπιθη 
εὐὐιοῖ οανι ιυϊέὴ ἠΐπι. “41 ὮΟΡΘ 1 5114}} ρῖνβ ἢο οδησβθ 
ΌΥ βαυϊηρ ννῃαί 1 δπὶ ϑυτθ 1 ΒΔ} νϑιεῪ βϑιουβὶυ, [ῃδί 
[Π6 ἔγεασθηΐ πηθηίῖοη ψῃἱοἢ ἰ8 πηδάδ ἴῃ ἴπΠ6 Ενδηρε- 
1818 οἵ {πΠ6 ραπογοιιβ δηα σοιιγαρθοιβ Ζθαὶ οὐ δοπηθ 
ΡΙουβ ψοιηθη ᾿π {16 βοσνίοα οὗ ( ἢγὶβί. δηᾷ θβϑρϑοὶδὶ] 
οὗ {186 (ΔΠΠ{π| ἀπ τοϑοίαϊα σοπβίδηου στ τσ ϊοἢ 
{Π6Υ αἰίοηπρα ἢἰπὶ ἴῃ {Π| 686 ̓ αϑὲ 86 θη 685 οὔ 1}18 βυβοσ- 
Ἰηρ. ΤΡ Ὁ ΝΘΡῪ ρΟϑ810}γ θ6 ἱηίθημ δὰ ἴο οὐὈνίΔλέα τῃδΐ 
Πα ρ Υ δηα βεη86|688 σοηίθιηρὶ ψὨΐοἢ [Π6. μτγί46 οἵ 
θη, οἰΐθη ἰγγιδίθά ὈῪ {ῃο56 γθχαίοῃβ ἴο Ψ  ΙΟἢ (ΠΟΙ͂Σ 



, ΒΤ. ΧΟΚΕ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΙΪ. δὅ40 

ΟΥ̓ ἸΓΓΘΡΊΪΆΓ μα Β5: 008 ἤᾶνα δχροβϑα {ἢ 6πΠ|, ἢ88 ἴῃ 81} 
8585 δἴεοίοα ἴο ἤγουν Οὐ (δι 856χ, ψῃ]οἢ ΡΓΟΌΔΟΪΥ, 
1 {Π6 8! οὗἩ αοά, σοῃπϑας(υία Ὀγ ἵᾷγ {6 Ὀοιίον Πα τ 
οἵ. τυδηκιη, δηα ἴο ψῇῆο86 οᾶτὸ δῃηα θη 96.685 (ἢ 6 
1568 8η64] Ὀδβθῖ οὗ πιο ρϑηθγα νυν οἶα δηα 880 Ὁ6 
τη ςοἢ οὗὨ {Π6 ἄδην σομηΐοτὶ ἀπά εἊπ]ογπηθηΐ οἵ {Π6}Ὁ 
᾿τν65." (Βοάαπάρθ.) ᾿ 
᾿ δθ. ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος. ΤἼῊΘ ΨψοΓα58 4Γ6 {Πι8 ἀ46- 
βηφά δῃά ἀἰβιπρα ϑῃεα ὃὉγ  ἐβίμον 8, ἴπ ἢἷ8 ) 18- 
{γδ6 ἴη Ηἰβιοτίδηὶ Ῥα58:0}18, Ρ. 280 : ““ ΝΙΠ]ηι πὶ νὶγ 
Ἰιυδβἔυβ 68ῖ, 4υἱ 1}}1] σοηίγα 16 ρ68 ἔδει, βυὰπη συΐααα 
(θυ, ΠΟ Π14τι6 ποσαί ; θοηι 5 νογὸ, 40] ἔδο!τ οἰἰδη] 
68, αἴ ἰοῤδιθυβ ΠΟη Ὀγϑοθρίδ βιιηΐ, δίαιθ, [801 }1α{6 
οἱ στῇ σοητᾶ ρῥγαϊίι8, οπηηῖθιι8 ρτοάθβί, χυϊθι18 
Ροίαβι. Βυΐ [Π6 ψογαβ ἅΓ6, ἴῃ ρορμίαγ' τι86, (85 Ὦ6ΓΘ,) 
ὨΘΑΓΙΥ ΒΥΠΟΠΥ ΤΟΙ, δη ἜΡΩΣ ἴο κακὸς. δὸ 25- 
σἤϊη. ὅοογ. 1, 2, 8. (εἰϊοα Ὁγ Κυΐδηοεὶ.) νῆθγα ἀγαθοὶ 
δηά δίκαιοι ΓΘ 80 σοῃ)οϊηθα ἃ8 βΒυῃοηυτηουβ, δηὰ 
ΟῬροββᾶ ἰο κακοί. Ῥοἰβίθϊη γοίδγβ ἴο Ασοίβ 11, 94. 
Δηα οἱΐοβ5 (ἱς. 46 Οἰἶἷο. 8,.19. ὃς 1,οἰϊο, ὅ. Θυ! [8 56 
σογυηί, 1 νἱνιηΐς, αὐ Θογαπι ργοῦδοίῃν Π685, Ἰπίερτί- 
ἴλ8, 80618}1{848, ΠΠΡΟΓΔ 1848, Π6 6 810 1ῃ 1118 }}14 σαρ!α:- 
48, γ6} 0140, νοὶ διιάδεῖα,, 5Β:πΠ{4116 ΤἸηΔΡῺ8 σοηδίδηξίδ 
“--Π058 νΊη05 ὈΟΠῸ8Β ΔρΡΟΙΪΔη405 ρυΐειαι8. Ηογ. Ἐρ. 
1,16, 67. Ατίβίοι. ἀ6 βθρ. 8,. 4. τὸν δ᾽ ἀγαθὸν ἄνδρα 
φάμεν εἶναι κοτ᾽ ἀρετὴν τελείαν, ΜΈΏΪΟἢ τοιηϊη 8 οη6 οὗἔἁ 
1πΠ6 ψ611-Κηόνη [ἴη6 οἵ ουγ ργεαΐ Ροοῖ: ““Αἡ Πομῃοϑὲ 
ΤηΔῃ δ {Π6 ΠΟὈ]68ι ψοσῖκ οὗ (ὐοά,᾽ ' 
. 1, οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ. Τῇ ψοτά 
συγκατατίθημι ὈΓΟΡΘΥ͂Υ Β8Ιρπιῆθ5, ἴο αν ἀοιυη. ἔορε- 
ἐλογ, δῃά, ἴῃ 6 πα α]6 νοῖὶςθ, ἴο ΔΥ ΟΥ ΤΏΡ 056-- 
δἰ αι ΔΩΥ οἰἤθῖβ, ἰο νοΐ ψηἢ, δοί ψηἢ τοι : 
80 [αὶ ψα πρϑά ποῖ, ψ ἢ τηοϑὲ ΡΠ] Ο] ορ ϑ[5, ΒΌρΡΡοβδ 
ἃ Βιρδυαίοη οὗἁἨἉ ψῆφον. 10 18 υϑοἃ νι (Π6 5816 
86η86, δηαἀ ΜΗ (ἢ6 βδῖη6 σοηδίΓιοίζοη, ἴῃ Εχοά. 28, 
1 ἃ. 84. ϑιυιβδη. 920.. δῃὰ 4130 1η {Π6 (]αβϑῖοδὶ ὙΎῚ6ΓΒ : 
6Χ. στ. 2908. Α. Φ0, 1, 2. 8, 6, δ. Ρ]αίο, ΡΙπάδν, Ὠ)]1ο- 
ἢγ5. ΗΔ]. δῃὰ οἰῇδγ δυίῃοῦβ οἰἱθὰ Ὀγ. ἡ εἰβίείη, Α1]- 
θογι, Κυοῦβ, Μυηίῃ, δηὰ 6 Εδοοσ. 

. 51. προσεδέχετο καὶ αὐτὸς τὴν. βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 



δὅδ0 81. υκῖ, ΟΗᾺΑΡ. ΧΧΙΗ͂. 

ϑοιηθ (ὐοιηπιοηίαίοτβ οχρίδϊπ, ““ ψὮο 85 ΘΧΡΘΟΙΏΝΣ 
τπδι 1λ6 Κἰησάοιῃ οἵ {πΠ6 Μοββίαν πουϊὰ ὃὉ6 οβέαὈ 5π 66 
ὃ 968ι18,᾽ 1.6. ψῆο0 Ψ88 8 αἀἰβεὶρ]6 οἵ (Βεῖσ. Βυὲ 
(Βουρῖ 1 τὴᾶν θὰ ἰτὰθ ἰμαὺ δοϑορῇ σά {5 ἐχρθε- τ 

ἰϑιἰοη, γαῖ 1 566 οί ΠΟΥ͂ {παῖ 8686 ὁ4η ὃ6 οἰ ει εὦ 
ἔτοιῃ ἐῤεθδε τρογάσ. 1 Ῥτγαίον {Π)6 οοητποη ἰπίδεργοῖα- 
(ἰοῃ, ““ ΠΟ αἷβ8ο Ὠϊπηβο  ἐχροοῖϊθά {6 Κιηράοτο οἷ 
(οὐ, ἱ. 6. ψίιο 480 δῃχί ουϑὶυ ἰοοκοά ἰογναγα ἴο {Π 6 
κἰηράοπι ψῃϊοῖ Οὐ 5Βῃομ]ὰ ἐϑίδὈ ἰ8ὲ Ὀγ [πΠ6 Μεββιδῇ. 
50 1ἢ 8 Β᾽11|8΄ Ῥάβεαρθ οἵ [{|κο, γ υ τι προσδεχόμε- 
γος παράκλησιν τοῦ Ἰσραὴλ, υυαἱξληρ Κ0 ἐὴθ σοησοία δον 
ο΄ ]εγαοί, 1. 6. 108 Δα ὉΠ Ὲ: 5 

ὅ8. ὁὗ οὐκ ἦν οὐδέπω οὐδεὶς κα Οὐδ ΠΙΔΥ 6ΓΘ τοηδτκ 
186 δοσυπγυϊαίίοη οὗ [γε παρδίνοϑ, δηὰ ἴοι οὖϑ. 
Ιη Οτεοκ δὴν ποραίνε8 βίγθηρίποη ὑπ 6 ποραϊίοη. 

ὅ8, δ4. ὅε6 Ματκ 27, 9, 60. Λαξευτῴ, ἄειραν ομέ 
ἐῃ ἐδ γοοῖ. ΟἹ [86 ψογὰ παραφκευὰ 866 ἴ[Π6 ποὶφ 08 
Με. 427, 602. 
4. ἐπέφωσκε, 1. 6. Ὑ88 78 ἀφ Ηρ, δὲ ἀγονίην» 

ΟὨ, σαϊηβοηοίηβ. ΑΒ 8 δαῦθδι Τοιμηθηοορα ἴα 
{πΠ6 δνθηΐϊης οὐ {86 ρῥγροθάϊησ ἄγ, ἔθ δχργθδϑίου 
ἐχέφωσκε τϑαυΐγοβ (0 06 ἐδθη Υ ἃ τηρίϑρδος ψ Ὠῖοὶ 
ΤΟΔΙΪγ βαθαιβ ΨΕΓΥ βίγαηρο. ΤῊΘ αἰ Ό Υ ἦδβ δοθα 
[ᾺΠν δηα δρὶγ σοῃδίἀογοά θγῪ Ὧγ. Οδρμ6}} 1 ἃ νΈτΥ 
Ἰοῃς ποίο, ϑι δυυβίδηςα οὗὨἨ το 1 8841} σοταμῆς88, 
8η4, ἴο Βᾶν6 ΙΌΟΘΉΣ, (ΠΟΥ ἰηΐο ἃ ποῖθ. Ὁ [Ϊ ᾶΆγοα 

Ὁ ὙΠΟΕ 965, ἴῃ τπεῖγ ΤᾺ Ὺ οὗ τορκοπίηρ [Π8 ἄδγπ, οοποιο ἔτοτα 
ΒΌΏ 586. ἴο διτηδοῖ, τυ ΒΘρΙποηΐηνς [06 πδίυγαὶ ἀδγΥ, στὸ »υχθη »» 
ψ ἢ ἴπ6 πἰρῃς. ΤῊ 8 μα β οι ἔῃς ΠΊΔΠΠΘΣ τότε {ἢ 6 ΘΑΓ ἡμέ μροιέι 
ΜΌβερϑ, ἵπ ἢ15 ᾿ἰβέογῃ οὐὔπθ σγθαιίοη, οοποϊ δ π6 δοσουὺπῖ οὗ τὴ6 
ΒΟνΑΤᾺ] ἄμγε ἰπ 118 τθήπεσ. “Ἅ ΑΒὰ (δ δνυεηΐηρ δηαὰ ἐδ τοούβίηρ 
τοῖο ἔδε ἰδὲ ἀδΥ :᾿ δῃᾷ 60 οὗ 8}} εἶ)6 εἶχ, δἰ πτδγε τοδκίῃρ τωσηϊίοι 
οἵ (με ονομπίηρ βγεῖ, Ὑδογα 18 δοῖηθ γϑᾶβοῃ ἴο εἶ ἱς, τἰῆαι ἴπ6 ἐδπιθ 
τοοῖποά οὗ οδυητίηρς ᾿δὰ, ἴἢ νοῦν δηςσίθης ἐϊπχθα, ργανα θᾶ ἴῃ οἵ ΒοῚ 
ΠΑΙΟη8. [τ γῈδ ποῖ Βόνονεν, [16 ψΑῪ ἴπαὶ οδίαίποα ἐμ τα πεῖρῃ- 
᾿γουσιπρ᾽ σοσησίδϑ δι ἔμ 6 ἕη6 οὔτθε Αροβὶῖθβ. Νῖίοσι οἴδογε δϑειη, 
δὲ ταὶ 6, το ἢανα τροκοηθὰ δὸ γὰ ἀο, ἔγοια τηϊδηΐσδι τὸ τοϊά- 
εἰσίν; δῃά, ἴῃ ἀϊδεϊηρυϊδμϊηρ [ἢ6 ἔτο σρηδετυοηξ ρατίβ οὗ ἐδ ἤδέυγαὶ 
ἄδγ, παιιθὰ {π6 τρογηΐηρ ἔγβι. Ηδὰ ἔπε 3 ιν ει ῥγαςιίοθ θθθὰ υπὶ- 
ΥΘΥ͂ΒΆ], ἰδ 18 ἤΑΓΟΪΥ ΡΟΒΒ1816 τπδι βυςῆ ἃ ρῆγαβε 88 σάββατον ἐπέ- 
φωσκε, δαδῥαέμηι ἐϊμοθεδεδαξ, 16 δἰ ατλδν τπδὲ ἐΠ6 εβθδιδ ὑσδβ ἄγαν - 
ἴῃς οἱ δά ὄνος δυθθῆ. ΤῊΘ οχριόβοίομ, {λθρ, πυρὰς Βανο Ὀφοα 



58. ΕὙΚΕ, ΟΡ, ΧΙ, δδ1, 

οοἷν ἰσ 4643, (ῃβὲ 8ὴ οἰδογβίο φχρσβίίοη, οὗ ἐἰιὲ8β μϑὲ 
οὐἱταν Ἰάϊοια 18 οὔδυϑα “Ὅν Μ|ΟΒ49115 1η Ηΐβ. Τηἰτοά. 1, 

καοὶ 88 [ὐρίμίοοϊς δυρροβεθ, εἶς σάββατον ὀσκοτίσθη, δοὰ οδέδηφα 
ὀγετοεδαὶ τῈ σαδδαίμηι; ἴ[ῃ6. δα υδι ἢ θελα, δἃθ ΘΕ οἴδοῦ ἀργ, 
Ὁ ογοᾶ ἴῃ τ} ἀάγκησβα, τ ἢ δάνδηςσαβ ἢ ἢ 1ἴ ΤῸΓ κουογαὶ ΠουΓα, 
ὙΠ|Ὲ σοπ]εοοίατο ΟΥ̓ ατοῖυδ, [παι [ΚΘ ἴῃ τἢ}18 Ἔχ ργοββίοι, γοίεβ ἐὸ 
ἴδε Ἰίρῃέ οὗ 16 βίαγβ, ἡ οὗ ἀ0 ποῖ ἀρρϑαν {}}} τ δθη-κοῖ, δπὰ ίο 
ἴῃ6 τλοοῦ, ῃἱςἢ ρίταδ δὲ Ἰδδϑὲ ὩὨ0 δουϑιϑ]θ μὲ 11} ἐπθῃ, 15 αυϊί 
πηφϑιβίλοίοσγΥ. Τδδὲ [Π6 σομαῖῃν οὗ ησνς, δου] οὐ (5 δοςομηῖ, 
δθ6 εἰ χηϊδεά Ὁγ δῇ Ὄχργαββίοῃ ὑπ οἢ ἀθωοίεβ {Π6 ἰπογθαβα οὗ Ἰρεῖ, 
15 ὩΟΐ ΓΩΟΤΘ ΠΑΙΌΓΑΙ ΑὐΝΑ ἴς νουἹὰ δὲ ἰο βίργεβδ [ἢ6 ργόρταδβ οὔ [Π6 
γαοϊτήηρ, δὲ Βαμ-τῖεθ, ὈΥ ἃ Ρ΄γαδα πῃ Πρ 65 ἤΠΟΓΕΒΘΔ6 οὗ 
ἀργκηθβϑ, δη ἃ νυ ῃ οὶ γα ταῖς ΘΑΌΔΙ]Υ Ν᾿ 68]}} θοοουτς ἔργ ὮΥ δαγὶ 
ἐμαὶ, ἰὴ σοῃδθήυθδοα οὗ ἴΠ6 βιιῃ 8 τἰδίῃ, [Π6 βίδγβ ἀϊξαρρϑαγ, δὴ 
6 0 ἸΟΏΡΘΙ ΘΗΪΟΥ πῃοοη-Βῃἷη6. 1 δὰ] Π0 δοίογ ρθαβδθα στ {Π6 
ΒΌΡΡΟΒΙ ΠΙΟἢ ἕο τη! οἷ ΥΥ̓ οἰδί ἢ βθθ 8 ἴο ροϊπί, {Παὶ {ΠΤ 18 8η 4}}0- 
δέοι ΘΓ ἴο ἃ 9618} ουδῦοτ, οὗ υδπεσίηρ ἴω ἔἶο βου διῇ Ὁγ Πρμεην; 
ἰδπὴρβ ἴῃ (μοὺς Ββουδεβ.0. ἜΠδ6 ἰγδηββοίζομεα βροΐκϑη οὔ ἰῇ [ἢ 18 ἐσθ, 
ΘΙ 8}} ψὶτποιὲ ἀοογβ, τογα (μο86 ἢ 8 φομ]α πᾶν πὸ οἴἶες! : 
Βοβίεβ, ἔπον ψογα ἴοο ἱποοῃβίἀθγὰ]68 ἴο οσσδβϑίοῃ 80 δεαργδηΐ ἃ 
ἀενί αἰΐοη ἔγοτω {γυ ἢ, 85 ἐσ ἀϊβιπρ αἰϑῖν [Π 6 δἄνδηςα οὗὨ ἴ86 δνδηπῇ 
ὈΥ δὴ Ὄχργαβεῖουι νϑσι ἀσποίῖεβ ἴΠ6 ἴποεραδο οὗ 1π0 ἤρηῖ. 1ἰρἢῦ- 
ρου" Βυροιἢαβίθ ἴ8, 88 υβ}], ἱηρθηίουξβ, Βυὶ Ἰρετηθα θη ἐρθν οὐ {6 
Ἰδηρσυαρα δηὰ ὑϑε5ε8 οἵ {Π6 τηοάδτηῃ Πρ θοθ. Ηδ οὔδβεγνθα, πὶ 
σι ἢ (πθῖη, [ὴ6 ΗΘ ΌΓΘΟΥ “18, Δηβυγοσηρ ἴο ἴ[Π6 αγεεῖς φῶς, ἰδ υδοἀ ἔοτ 
πὴρεῦ; ἀπ, ἐδκίηρ [Ὁ [ῸῪ φγδηιθ {πᾶἴ 115 υ86 185 88 δησίθηΐ 88 ΟΌΓ 
ΘΘΥ ΟΣ Β΄ ἰπτθ, [Π6 ἀρργολοὶ οὗ πῖσοϊ που] παίυγαῖγ, ἢ (ηἶκι, 
86 Εχρτγοεδβρὰ Ὀγ ἐπιφώσκω, ἐδμσεδοο, Βυϊ]οῖ ἰε Ὀ6 οὨρογνωᾷ, ἔδπαὶ 
ἃ8 156 Καθ ίηϊοαὶ όγκβ αυοίοα, ατα σοπιραγδιίνου τεσθηῖ, δηὰ 88 
{πεῖν Ιδησυάφα 18 πῃ σοτγυρίοα τὴ τηοαγηΐβπιβ, ἔγουῃ Ευγορεδη 
δη Οἵ οΡ τύηρτε5, ἴ ἴφ ποῖ 9686 ἴο' ᾿δέδυ, τρστον ἔγοτι ἘΠδἷΡ 56, 
Ὑ1ιῶι οὐἱαϊποὰ ἴῃ [6 εἰπι68 οἵ (ἢ ἀροϑι1656, ΑΒ (0 ἴδ9 τορὰ ἰῃ 

κτίοῃ, οθτίδιῃ 1 18, [δὲ γῊὰ ᾶνα 20 νεϑίχε οὗ Βιιοἢ 8 086 ἴῃ 6 
Ἰά Τεβιαποπὶ. ὙΠΕγΘ ἄτα ποῖ τπβῶν γογὰβ πίοι ὁσοὺγ οἴαηοτ 

ἴδ Ἴ ; Ὀϊ ΠΟΘ ΤΏΘ8ΠΒ πίρῪέγ ΟΥ Π48 66 80 τεπἀθγοὰ Υ δὴν 
«ἰδηϑίαῖοῦ νηδίονου. ΤΠ δυΐδιοτρ οὔ [Π6 δερῖ. ἢανθ ΠΟΥΘΥ ὑδοὰ φῶς 
ἴῃ τεπᾶετίης πον, [μ6 Ηεῦτενν νοσὰ ἴος πέρλ!, ποῖ νὺξ ἴῃ ταρμηάδε 
Ἴν. ΤΏ νοσζὰ φῶς Ὠ6νῈῚ βίρῃβεβ πὴρήἠξ, ἴῃ (Π6 εν ϊβῃ Αροογυρῇ 
τ τἰηρβ, ποῦ ἰπ ἴῃ Νὸνν Ταβίδιηθηῖ, ΤΈΘ ταῦ (ΠΘγοίογα Ὑπαγεΐῃ. 
Ι ἐβαον δοοουπηΐ ἴον [8 ΘΧρυθβϑίοη οὗ Π6 Ἐνδηροὶβί (ἃ γὰῪ Ἐἰ Ν᾿ 
[86 θδϑη πίηϊοά ΌΥ͂ Βοῖ8 ἔοστῃοσ ἱπίθγργοϊθτβ,) 18 ὙΟΡῪ βίπηρ]θ. [Ιἢ 

ΑΓ] 186 παιίουβ γουπὰ ({πὸ 7 εν ρεγθαρβ δἰϑηθ ὀχοοριθα,)} ᾿ξ νγᾶβ 
συδιοιαδτυ ἴο τοοΐοη ἴπ6 τηοτγηΐηρ {Π6 ἤτοι ραγὶ οὔ ἀδγν, ἀπά (Π6 
νοπίπς ἴπο δεοομὰ, Τῆοθο ο τοοκοπθά ἴῃ (Ὠ 8. πιδπποῖ, νγου]Ἱά 
παίυγα ἢ ἀΡΡῚΥ [86 νετῦ ἐπιφώσκω, ἴο {π6 υϑδετίηρ ἴῃ οὗἉ (Ὧ6 ἄδγ. 
[ΚΘ εἶν ψ 88, ϑοσογάϊηρ' [9 ΕἸΌΒΘΌΪΌΒ, ἔγοπι Απεϊοοῖ οὔ ϑ'γτῖα, Ὀγ 
Ἰϊνίηρ τιυοἢ διοηρ Ομ Ώ! 68, πὰ εἰοϑθ ψθο υδοὰ Ἐ{18 5ιυ]6, οὐ 
οὕβη ὃ ἔγοααθηΐ οφολβί 008 οὗ σομνεγβίπρ τ ἢ δυο, Μυθ0}1 [πβοηβί- 

- 



᾿δδῷ 81. ὺὺ0Κξ, ΟΗΛΡ. ΧΧΠ. 

196. 6644. ψῇῆο δοσοιηίβ ἰξ ἃ ϑγγίδεαπι. Βαΐ ἢἴ5 ἢγ- 
Ροιμοϑίβ (πῆ ϊο τγ88 δίϊογνδγβ δραπάοηρα ὈΥ ἢ1π|- 
861) ᾿ιὯ8 Ὀδϑη σοι] οίον τοΐαϊθα ᾿ῃ βοῖμα ρονογίυϊ 
διγι οί Γοβ ὈΥ ἢ]8 ΨΟΙῪ δοὺυϊθ δῃὰ ᾿Ἰφαγη θα ἰγαπβίδίογ, 
Βρ. Μαγβῇ, ἴο νῇιςἢ, 85 16 Ὺ ἀγα ἴοο ἰοῃρ' [ὉΓ [ῃ86Γ- 
τοη, δηά Ψ}}} ποί δάμη οὗ δυγιαριηεηΐ, [ σδη ΟὨΪΥ 
τ Ὁ τῊΥ τοδάθσβ, Καυϊποοὶ δάορίδ (ἢ Ἔχρ)]ἰςδείοη οὗ 
Κνε(διείη, νῇο 86 ]γ Οὔβοσνθθ, ἐπὶ Ποίαν Υ ἸΠΠΟΗ- 
δτυουϑ ἃ τηὶρης βουπά ἰο ατθοκ δηά Βοιηδη θᾶγβ, 
ἤθη {ΠῸ Υ Ποᾶγά οὗ {Π6 σνθῃϊηρ᾽ ΟΥ ἜΡΠΟΙΟῚ οὗ πιρὶιε 
ΘΧΡΓΘβ86α Ὀγ ἐπκιφώσκω, γεῖ ἴο εν ἰδ ΟὨ 68 ̓ ξ νγἃ8 [α- 
ΤῊ Αγ, δὰ ὈΥ ΠΟ ᾿πιθᾶη8 ἢδγβῆ. ΔΙΗ͂δγ ]}, Οδρ- 
8611 δΔεσουηῖίβ ἴῸΓ 1ἴ ηιοσέ 84 15[ΔΟΈ ΟῚ ὈΥ δἰγι θυ! ησ 
1 ἴο (ῃ6 σοηξιδβίοη οὗ Οτγοη 41 1 ΟἸδβϑίσαὶ [ἀθᾶ5 
δΔηἀ ρἤγαβ68 80 ᾿1ΚΘΙΥ ἴο οσοιΓ 1 8ὴ Ηδ θηϊβὶ (89 
νῈ8 ΟἿ Ενϑηρ 6180) ΟΥ̓ ΠΟ Ιη68Π5 5815: Εἰγ {Ἰποτυτοά 
ἢ ΟἸΔβϑιςὶ δγυαϊτοη. δα Οὐδβθηϊυβ ἰὴ Εοβοϑη- 
ἸΏ 0168 ΗΠ ρονγίογιυπ, νοὶ. 1, 198. 

ὅθ. ἡτοίμασαν ἀ α καὶ μύρα’ καὶ τὸ μὲν σάββα- 
τον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν. ἴῃ ΜαΙΚΊΘ6,1. γα 
ἢάνα διαγενομένου τοῦ σαββάτουι ΤΆ 5 {ΠῚ ρ᾿ ἀΐδογο- 
ΡῬΔΏΟΥ (6 (οιμηπηδηίδίογϑ ΕΓ γΑΓΙΟῈΒ πιδι[οεἶ8 [0 ταὸ- 
ἴΏονθ. Τῇ πιοβί ρσορδῦ]6 ορίηίοη 18 ἰΠδΐ βδυρροτγίεά 
ὈΥ {π085 ΨηΟ δΌΡροβα [μὲ 1Π6 ψοϊηθη, δῆ {Ποὶγ 
τοΐαγη Ὠοπηὸ ἰηΐο {16 ΟἸΕΥ, ρΓΘΡαΓΘα 8ρ1ς68, ὅς. (0. 
192, 7.) Βυΐ 5βίποα (06 φυδηςν ρῥγονιἀθα ἀϊὰ ποί 
Ργονς βυϊιοίεης ἔογ {Π6 δηοϊηηρ οὗ {πΠ6 Ὀοάγ; διά 
γαῖ, 88 (6 δαρθϑίῃ Δα τηοδην 116 Ὀδρυη, Πόγ σου]ά. 
ποῦ Ρυγοῆαβο {Π}6 τοαμ γα βρὶςθ8, (5866 Εἰχοά. 20, 10.) 
(Π6Υ ἴοοῖς {Π6 Θαγίϊοδῦ ὀρροσγίι εν οὗ ἀοίϊηρ' [Πΐ8 οη 
1η6 οχρίγδίίοη οἵ ἴ6 δαρθαίῃ. Ἠθηςθ ᾿ῃ Μασκ νο 
ΒΥ δοαυῖγθ ἃ μαῦΐὲ οἵ υδίηρ ἱξ. Α Παδὶς οὗ (ἢπ8 ΘΧργαβϑίῃς τ 6 
σομπηθηςοπρδηΐ οὗ ἃ παν ἀδΥ, σοπίτβοϊθἁ σθθγα [Π6 δχργαββίοῃ 
νγ88 ὨΟΐ ΠΩρΓΌΡΕΓ, γ5}}} δοσουηῖ ῸΓ ΟΠ ΘΒ ΓΑ] Ὡς ̓πΐο ἰδ ΟΟΟἈΒΙΟΏΔΙΙΥ, 
6 Ώ, ἴῃ ΘΟΠΒΘΑΏΘΠΟΘ οὗ ἃ ἀϊ βδγθηοα ἰῃ ἃ ἜΠΗ οἰγουμηδίδῃοθ, (86 
[ΘΓῺΣ 18 ΩΟΐ δίγ ΟἾΥ ργοροῦ. Απά τἢ]8, ὈΥ ἴ6 ΨΥ, ἰ8 δὲ Ἰεδϑί ἃ 
Ῥτεβυχηρίίοη οὔἢ 6 ἴγυ}} οὗὨ ἃ γεπιδυῖς 1 Ἰαΐο}γ ταδάθ, {Π|π1 {π|8 Ενδῃ- 
6] 181 88, οἴθπθνρ {πὴ 1Π6 τϑβῖ, σεοοῦγβα ἴὸ σψογὰβ δηὰ :ἀϊοσηκ 
ΜΙ Οἢ Β6 τηυδὶ ἀνα δοαυίγοά ἔγοιῃ ἴπ6 οοῃνογβαίίοη οὔ ἢ 6 Ὠοδίβοειβ, 
οὐ ἴτουι τοδάϊηρ {πεῖς θΌΟΚβ. ΤΠ] ἰδ δὴ ΕἘχργαδβίοῃ οὗ πὶ κιπὰ 
ΨΠΪΟἢ, που 11 ταῖρῃς τθδα]γ Ὀ6 ἱπιροτίε, σουἹὰ ποὶ οτὶρίπαία 
διποης ἴμς εν. ((διηρθε]!}.) 



5Τ. ΙΔΚΕ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΣΙΙ, ΧΥΙΝ. δδ8ϑ. 

ἢανο διαγενομένου σαββάτου ἡτοίμασαν ἀρώματα. ΤῊΘ 
ἀἰΒογΡΘ ΠΟΥ 18, ΠΟΘ ΟΣ, (48 ΒΟΒΘΉ ΠΉ 16 ΟΌΒΘΥνΕΒ,) 
80 {ΠΠΠΠΙῊρ, (πδ΄ 10 185 ποί ψογίῃ τηδηιοηϊηρ. - Βυςσἢ 
ἀϊνουβι [168 ἤν δγίβθη ἴγοπι [Π6 δοοσιιηΐβ θοίηρ᾽ Γ6- 
ςοἰνεα ἔγοια ἀβἔδγθηΐ ῬΌγβοηθ. [ἢ ΠΑΓΓΔΙΟΩΒ οὗ [18 
κι, ψ ῃ οὶ ἅγὸ ἀο] νοσοαὰ ὈγῪῚ ψογὰ οἵ τππουζ, βοϊηθ᾽ 
αἰ νογβ Ὑ ΤΏΔΥ ΘΆΒΙΪΥ 4Γ1386. ΤΠογθίογθ, ποίῃίηρ᾽ οδῃ 
6 ΤΊΟΓΘ ᾿Γγα οη8] (ΠΔη ἴο ἀχοὶ! ὑρση 8ιιοἢ 5]1σῃὲ 415- 
ΓΘΡΔΏΟΙΘΒ, ἢ ΟΓΥΘΓ (ο αἰπηηϊδὰ [ἢ6 ογοάϊ οὗ [Π6 
Ἐπνδηρο 8.8. Ἶ 

ΓΗΑΡ. ΧΧΙ͂Ρ. 

ΨΈΕΚΘΕῚ. ὅδ66 (Π6 ηοΐδ8 οἡ Μεί(ῃ. 27, 1. δηᾶὰ Μεατῖς 
10,1. Οπαβρδςῇ (1η ᾿18 188. 46 Εοηΐ. ρ. 7.) {Π1ηΚ8 
{πδὺ 1Π686 οἰγτουπηβίδησοβ,  ]οἢ ΓὨΚ6 δἰοηθ γθοοσάϑ, 
δηα ὙΠ ϊ]οἢ Μαιἤονν ἢ88 πορ]οοϊοα ἰο πηθηξοη, ΤΟΥ 
ἀουϊνοὰ ἰτγοιῃ (86 ἰηξογηηδίοη οὗ 9Φοδῆπα, ψἤῃοιῃ 116 
δίοῃθ πη θη οῇϑ ἸῺ νοσ. 10. Τῃδιὶ 806 νγὰβ ἀηοισῆ ἴο 
πὶ ΟὯ6 ΠΥ Πσοπ]θοίαγο, ἴγοπ οἷ. 8, 8. ψἤθγα 8180 
Γλικο δ]οθ τᾶ 68 τηθηςοη οὗἉ [15 ἔθπ)416. ΕἼΣ ΠΟΣῚ 
ἸΟΌ ἢ, οΥ ἔγοιῃ παῖ οὗ βϑοῖῆθ ἤιθηά οἵ οδππ8, ἢ6 
(1 η 18 (παι [μ|Κ6 ἀογινοα ἢἷ5 ἱπίογιηδιίίοη οὐ νηὶ μ6.- 
[611] ἰῃ6 ψοχιθη δἱ {π6 βερυ]οῖγα. 

1. ὄρθρου βαθέος. ΤἼΘ νογά βαθὺς 15 δΔη Θρ[(Π εἰ ἔτα - 
υθηγΥ Δρρ]6α ἴο ψογάβ ἀθῃποίϊηρ (1π|6, δβρϑοίδ!]ν 
ὨΙ5}ῖ, οὐ ἴῃ6 ἀθδθρ ζΚ(,γθυ ἀδννῃ οὗ τηοχησ,. Ναηιο- 
ΓΟῸΒ ΘΧΘΙΏΡ]6Β 816 ὑγοάιοθα Ὀγ Ἦοἰϑίειη, Κυρᾷκο, 
Δ Ῥαϊδβιγοῖ. , 

ὄὅ. κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἷς τὴν γὴν. Ιη αιῦ6. 80 
Αρο]]οη. 4, 1815. (οἰϊοὰ Ὀγ Ὑγοἴβ.) αὐτὰρ ὃ γ᾽ εἷς 
ἑτέρωσε ταλιμπετὲς ὄμματ᾽ ἔνεικε Δαίμονας αἰδεσθεὶς. 
ϑθῆρο, Ἐρίδβῖ. 11. ΑὙΠΠΠ.68 ΒΟΘΏΙΟΙ, 4] “πη δηΐυγ ΔΕ 
[δεΐα8, φυὶ πηορίαπὶ οἵ ἰγορι ἀδίομθπι Ἔχρτγιπιαηΐ, «αὶ 
(ἰβυ[Ὧπ| τεργεβδηίδηίΐ, ἤος ἰηἀ]οῖο 1π]}Δη Γ γ6ΓΘ- 
συπηαΐβδπη : ἀ6)]οπηΐ νυ], νοῦ βυδιπηΐ, ἤρυπέ 
1η ἰογγϑ οσυ]ο8, οἱ ἀδρημασηί. Τῆδ ψογάϑβ κλινου- 
σών τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν (88γ8 ΠὨοδατ!ἀρ6) ἀο ποῖ 
᾿πιἰτηδία (Ποὶγ ργοδέγαξίπρ ἐπεπιδεῖνος Ὀοΐίοτα 16 αη- 
σεῖς, Ὀὰϊ ἃ Γεβρθοί ἢ} δηα τανογθηί4) ἀδοϊπῆηρ ἐλοῖν 
ἡϑαάς, δηἀ Ἰοοκίηρσ ἀονηνδγάδ, (δὲ {ΠῸΥ ταῖρι οὶ 



Φ54 ᾿ς 937. ΨΌκΚΜ, ΟἾΑΡ. ΧΧΙΥ,. 

ΔΓ ἰο μᾶζο ; ΨὮΕΟὮ 15 Μ6}} Κηονῃ ἰο Ὦανο θοε 
ζογυϊάἄθη ἴο {π6 Φονν5 ρου (ἢ ϑέψῃῖ οὗ δ οοἰοβιίαὶ 
νἱϑίοῃ. (ὃξε ἔχοά, 19, 41. δηά σοιηρᾶγο «μάς. 18, 
40.) Απὰά 1 νγ85 αἷδο οοῃϑιαςγρὰ 88 ἀβδῆφεγοιι ΚΥ̓ 
ἰὴς ποαίμοη, ψν ἤθη {π6ὶνς ἀφιτ168, ΟΓΥ ΔΎ οοἰοδί ἃ] βη68- 
ΒΘΏΡΟΙΘ ἔγοιῃ τῃριη, ΨΕΓΘ ϑυρροθοά ἰὼ πᾶκα ἐμε- 
βοῖνϑβ νἱϑι}]6. δὅθ6. ΕἸβηθσ. (Βοάάγιαρο.) 

6. τί ξδητεῖτε τὸν δώντα μετὰ τῶν νεκρῶν ; τυοὴμ δεεῖκ 
γ6 ἐδο νης αἸκοηρ ἰδ ἀφαά. Α Ῥοριιϊὰν δάαφοΊ[ΟΓ 
“ΨὮΥ Β66Κ γ8 8 ᾿ἴνα ρουβοῇ ἴῃ ἃ βθρυ]οΒγο,᾽᾿ 88 8ρ- 

818 ἔγοιῃ {Π6 ΗδὈΙΠἰς Δ] οἰζδέϊοηβ ἴηὴ ΓΙρθιίοος δηά 
ἐγοιβιεία. δο Κιοιηοίῃ. ΕΗ. ὅ. “Ὑ“Εοοϊ, 15 1 ουίο- 
ἸΏΔΓΥ ἴ0 566 }ς (ἢ6 4684 διηοης [6 νίηρ, ογ ἴδε ᾿Ἰντην 
φεθοηρ {πὸ ἀοδᾳ ἡ ὍΆ)εΚτα, πὶ. 6. ““Α οογίη ρογ- 
ΒΟ ἰοϑὲ 15 βοῃ, 8πα ἰοοκθαά ἴοσῦ. ἔμ δβιηοηρ (ἰδ. 
ἰοιῦ8, Α οογίδιη ν 86 τη 88:0. π|, 8δη4 {Πυ.8 Ἰπίοε- 
τοψαϊοά πὶ: ὁ [86 (ἢ γ βοὴ σοι που ἢ ιϑδί ]οβί δἰϊνὸ 
οἵ ἀολα Τῇ δ ΠοΣ δηβνογοά, ὁ ἢδ 185 4|1|ν6.᾿ “ ΕὉοΪ, 
τοβαϊηρά {νὰ οἵ ο᾽,) 18 11 συβίουλδτΥ ἴο Βοοῖκ (ὴ6 ἀδλὰ 
δροῦς (ἢ ᾿ἰνὶ Πρ, ΟΥ ἰο Β6εκΚ {πΠ6 ἰἰνὶηρ διποὴρ (Π6 
ἀραᾷ ἢ Τῆς δάδρο α]80 ὀοοσὺγβ ἰῃ ΡΪδις. Μοηδοῆμ. 
4, 1, 1δ. (εἰϊοά Ὀγ ͵ εῖ8.) Ηοιρίηρι 116 Γ νῖνοβ αἰι6- 
Τιϊδται 8 τηοσίαπ)!. Νπι ἱηνθη ββθελῃβ ᾿δεδάϊι, 8ὲ 
νἱνογρί. 

11. ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τ. ῥ. α- 1. 6. 
ἃ ἸΏΘΓ6 0 ]6, ἰάἰς ἰαἰ6. Ὑ εἰδίθιηῃ δρροβέίθὶγ οἰἱξας 
Ταιοίδη, Τληοη. 1. ἅπαντα ταῦτα λῆρας ἤδη ἀνακέφηνε, 
καὶ καπνὸς ποιητικὸς. Τυσγά. 6, 88. καὶ γιγνώσκω, ὅτι. 
εἱ τὰ μὴ πιστὰ δοκοῦντα εἶναι ἢ λέγοντες ἢ ἀπεγγέλλοντες, 
οὐ μίῴνον αὐ πείθωυσιν, ἀλλὰ καὶ ἄφρονες δοκοῦσιν εἶναι. 
Του, ἴῃ δία Ομτ, Νον. {ΠῚ Κ8 λῆρος ρεηδγὴγ ἐδ- 
ποϊοά (6 πῆρε οὐ ἐπ πατηϊηρ οὗἩ ἃ τοῦθ οὗ οἱοαδξκ. 
ΤΙ ΔΥ Ὀ6 οοπειἀογεά ἀουῤλιί}, 88 (Π6 οεἰρὶη οὗ 
(86 νοζὰ 18 υποργϊδίη. Ὁ Τμδὲ 10 ργοροσὶν ἀεσποίοά 

“ ὙΠο ἀογνδεοης οὐ Εὐδίδι 8 ἀπὰ οἵ Γ ηπορ τὸ ρυοεῖϊο, πὰ 
ἄφοδον πὸ βείθωιτίοη. [11 8} Βοὶ ταϊβίδικοη, ἐδθ οτρἧι οἵ ἶ|6, ἀ4 
γη6}} 88 ἸΏΔΕΥ οἴθν ατεεῖς ποτὰβ τῇ οΒ ρυζαῖα ἔθ οἰγεδαϊορίφ, 
ταμδί Ὀ6 Βου ρὮϊ ἴον ἴῃ [86 Νογίμεσηι ἰδηρυδαεδ, Νον ἴω ἴδοδβε ἰβ- 
Βυδρεβ ἴμετα 8 [ἢ 6 νοτὰ ““ Ἰδδθγϑη, ᾿θθγθῃ," τῃ οἷ δἰ ρη!ῆθδ ἰο ἐοί, 
ἴὁ τοδόἢ, ἃς. Τῆυβ λῆρ-ος Μ01}} ἀδησίε ἃ ἴα]6, ψ μοὶ, ΌγῪ τπ6 ψαΥ, 
158 διαι Σν ἰοταιε ἔτοσα Αῃρὶσνϑάχου, ἰ6}}- Θ᾿, δ ἀδμὸεθδβ ϑέτωρ 
δοιῃθίδίηρ ἑἐοϊά. 



87. ἐὺ κΚξ, ΟΒΑΡ, Χχιν, ᾷδ5 

“8 {γᾶρ, ἴογ," ὅκα. 5 ρἰαίη, ἴσο ῬΙδα ιΒ, οἱὐοᾷ ὮΥ 
Δ αἰοκ. ἂρ. βθῃῆθρ. Εἴγιη. ἰῇ ν. “Τὰ ὈΙΔΒα ες 
βιιηΐ (68 ΦΟΓΒΊΔΏΒΒ, δία!:6 Θάθροὶ ἐΐγεθ, ἔβγω" 
ψΆΙοΚη. ἐπθὴ πα 48, {πᾶς 1{ βοπιαίϊ μη 5 ΒΒ 1Π[05 γῈδ 
βοέα, 85 ἴῃ Αἰῆρῃ. 117. δηά 8βο ἰβαβϑὰ Ρἰδέο ἰῃ Ῥηῃωαά. 
(. 17. λῆρον τόν ᾿Ενδυμίωνα ἀποδείξει. ἘΒγ ̓ ᾿Ενδυμίων 
13 τηδδηΐξ (Π6 τπγέδ, σοπορρηίηρ; Εμαγιηοῆ. ὅο Ηοσ.- 
ἘΡ.1, 18, 8. Εὸλ [ἈΡι16 485. «“πνεῶδὶ. δεῖ, 10, 167. 
Ὁὺ πέρ! ρίαςθαϑ οἱ ἀθοϊδιηδίῖο ἢδβθ, Ῥθγῇδρ5 λῆρας 
ΤΏΔΥ θὲ ΘΧΔΟΙΪΥ ρ8Γ8}16]16] ΒΥ οὖν νογὰ ἐγήγέ6, ψὨϊο ἢ 
5069 ἀογινοα ἔτοιῃ 6 [,ἰΐη ἐγόοω, οὗ νηοῦ 1 18, 
Ῥοηδαρβ, 8 αἰπι πε να, ἐγοσωία, Ττγίοα (ἔτοσῃ θρὶξ 
τριχὸς) ἀφῃοίθδ ΠδΙΓ, βίγανν, ὅζε. δηδ Οὐζγ' ἐγίοὐ ΘΟΠλΘΒ 
ἴτοπὶ [ἢ6 5816 βοιιγοθ, (πουρὶι [Ὁ 15 ὨΟΥ ΓΆΤΟΙΥ ἔοι πα 
1 18 ΟΥΙΠ8] βθη86, Ρᾳαὲ οὗ ψΒΙςἢ 6 ἢανα δῇ δχϑπ- 
ΡΪβ ἴῷ δ ΚΟΘΡΘΔΓΙΘ : “ὁ ἃ ἐγίος Ὠοΐ ψοσίΒ δὴ ομρ." 

10. ἡ Μανδαληνὴ Μαρία. Ταῖ Μαῖν Μαραδίθῃθ 
ψγ88 πού ῥγεϑϑηΐ δὲ {8 δοηνθγβαίίοῃ Μ)1}} [88 Δηρ6]8 
(σφε. 4---8ὲ) Βυΐ, μΒοίοτε (Π6 δῆρεὶβ δα Ὀρεῃ β6θὴ ὈγῪ 
[8 Ψψουηοη, δά ρΌπα (0 ἐθίς ἢ Ῥείασ πᾶ “οΐιη, ἢδ8 
Ὀθθη δἰγοδαν ορϑογνϑᾷ ἢ [6 ποθ οὐ Μαίῃ. 28, ὅ. 
σοιῃραγοα νἱ 1) 90}, 90, 9. ἡὐ τ Βυϊ (86 οτοάϊι οἵ 
τὰς Ενδηρο] δε 18 ὉΠ ΡοΔοΒαθίθ. ΕῸΣ Φοδῆπα ἐά 
Ὡοί ἐδηκ ἘΠΕΓΘ γ͵Ὃὁ8 δὴν Ὠθθα ὉΓ ἃ βογυρυ οι πη} - 
ησῖδ ξηυμηογαίίοη οὗ τολαέ ποιδη ἢδαὰ θθθῃ Ῥγθβθῃΐ 
ἴτοιι [ῃὨὲ δερίημίηρ, ἰο {86 ὁπ; ΠΟΙ τορδγαθή 1{ 88 
ὨΘΟΘΒΘΒΆΙΓῪ (0 τιϑηοῃ, [ἢ ῥἰδαίῃ ψόοσάβ, {π΄ Μασ 
Μδράαϊθηθ δά ἰοῖ ἐπ οἴοσ σοηθῦ. [«κρ, [ἢ δτο- 
ἴογο, αϊᾷ ποῖ γϑοθὶνθ {6 πᾶπι68 οὗ Μϑῖγ Μαράβδ)θῃθ 
8η4 ΜΆΓΥ [Π6 πιοίποε οὗ Ψ81:|68 ἴσσῃῃ Φοαηηδ, Ὀυΐ 46- 
τὶνρὰ (ἤδη ἴτοιλ Μίδ ἢν 8 (σοΒρεὶ, δηὰ ἴρ ἴΠπ686 Πθ 
ϑά δὰ {186 ϑϑῖηθ οὗ Ψ9οληπα. [πα 664 ἢθ Π88 αἰγθϑαν, 
ἴῃ οἷ. 98, 40. ἃ ὅδ. τηδάο τηθηϊοη οἵ οοῦϊδιη σοι θῃ 
0 δα δοσοιηραῃϊοα (γί ον οὗ (4}1166, Ὀπΐ οἴ 8 
1Π86 Πϑη694 : 83ΠπᾺ 1ῃ Φ4, 1. [6 (618 8 [δὶ (ἢ 686 5819 
ϑΘ θη, ἰορείθοσ Ἡ1ῈΠ} δοπ]6 οἴ γβ, ργοοθθῆβά, οἡ {ἢ 
ΘΙΠΔΥ, ἰο θα ϑορυῖςῆτο; Απά ῃσν, ἴῃ ν. 9, μανίηρ 
δηϊδι θα (Π6 παγγαιένθ οὗ {π0886 {πη σ8 ψ ]οἢ, οἡ {Π6 
ΔΆΓΠΟΓΙΥ ΟὗἨ οφηηδ, ῶὥγθ βίδίϑα ὕο ἤᾶνθ δαρρϑηε ἴο 
1ἢ8 γροσθῃ δ Π 6 δαρυΐϊοιγθ, [6 δ)4 5, ίτοιῃ Μαξίῃον,, 



δδ6 50. {{ὕὙΚῈ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙν. 

{πΠῸ παηϊεϑ οὗ ἴπ6 ψοπθη ψῆο δά Ὀτοιρῆὶ ἐδὸ ἢγϑέ 
ΠΕΟΥ͂Β ἰο ἴΠ6 ΑΡροϑβι]65 οὐ Οἢγιϑι 8 ΓΘΘΌΓΓΘΟΓΟΉ, - Οὔ ὗ- 
{ἰηρ ἴη6 τοϑὲ οἱ {Π6 οἰγουπηβίδησοβ ἡδγγαϊθά ἰη Μαί- 
{πον 5 Οοϑρεοὶ, ψῃϊσἢ ἢ6 αἷά ποῖ {π|π|Ξ ρῥγοροῦ ἴὸ 
ἰγδηβίοσ [ηἴο ἢϊ8 νη ψόογκ. (Ἐοϑβϑϑηΐ.) 

᾿ 1Φ, ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν---τὸ γεγονός. [{{{|15 
γοῦβ6 (88 υ8. Εοϑθηι]ογ) θ6 σοηυίηθ, (ἰΠπουρἢ 10 15 
ψυδηϊηρ ἴῃ ἴΠ6 (οί, (αύϊ. δηἀ 8οη)6 δηςσίοθηϊ ᾿,δεϊη 
Ψαγβίοη8,) [Ὁ 18 δ Π6Γ οὐἱ οὗ ρίαςθ, οὔ (485 Ῥδυ}υ8 
ψοιυϊὰ ργοίδγ) (ἢ6 νϑγὴβ δα ἴο Ὀ6 γϑοηάογοά ἴῃ {6 
Ρ᾽υρογίοςι, λαά τη, λαά δεθη, ἄς. Απά {ῃυβ {π6 
νΟΓΒΘ ΓΊΔΥ 80 σοηηθοῖ ΜΙ νοῦ. 11. ἃ8 ἰο ΘΧρΓΘθβ88, (δίς 
{ποι ρὴ (ἢ6 παγγαίίοη οὗ 186 πψοϊηθη ἔοιιηὰ πο ογϑαϊξ 
ὙΠ (8 ἀβοῖρ]68, γαῖ δόσιθ ἤορα 8{1}} ᾿ἰησογεὰ 1π 
τοῖς θοβοιη8, 1Πη45πλιοἢ 848 Ροίοσ αἷβὸ ἢδα ηοΐ ἰουπά 
{π6 Ὀοάγ οὔ 2680. ἴῃ (ἢ6 βορυ] γα." Τὸ {Πϊ5, Πον- 
ὄνοσ, Κυϊποοῖ γἰρῃγ οδ]εοῖβ, {πα ἴῃ τπ6 111} ν δα 
6 ΒΙΠΙΡΙΥ τοδά ἠπίστουν αὐταῖς, δΔηὰ {Πδΐ, ΠΠΟΓΘΌΨΕΓ, 
(8158 Ιῃηογργοίδιοη 18. ἸΓΓΘΟΟΠΟΙ 64 0]6 ψιἢ δῦ ψα 
Τοδα ἰὴ νϑγ. 28. ὃς 22. Α5 ἴο (6 σοηνηθη 655 οὗ [Π6 
γΘΓΒ6, ΠῸ ΓΟΆΒΟΠΔΌ0]6 ἀοιδέ σἂη Ὀ6 δηίογίαιποά. 118 
ΔΌΒΘΠΟΘ ἔγοπη οὔθ ατοοῖ δά ἐνὸ [},μαἰΐη Μ5Κ. σδη 
ἢανα πο ψεῖρῃς ἀραΐηβί ἴπῃ6 υπη|16] (ΘΒΠΠΊΟοῊΥ οὗ 4}} 
[6 οἴμεγ ΜΟΜΝ. δηὰ δησίθηϊ νϑγβϑίοῃμβ. [1 ψου]Ἱά ἌἽογ- 
[ΔΙ ῥγοίδσ βυρροβίηρ μᾶς ΓΚ6 ἢ88 ἤδγα (88 ἴῃ 
80ΠΊ6 ΟἾΠΘΓ Ρ45884565) πορίοοϊοα {Π|6 ογἄογ᾽ οὗἩ ἐΐπιε, ἀπ α 
ἢδ58 πιαἀθ δη 1ηβϑογίίοη ϑοῃπ)θν]αῖ ουαΐ οὗ ρ]άς6. 

1Φ. παρακύψας. Τα ψογὰ παρακύπτω ῬΓΟΡΕΟΣΙΨΥ͂ 
βρη 685 (0 βίοορ ἴο ΔηΥ {{]ηρ’, δηὰ ΕΠΕΕΔΕΥ ἴο βίοορ 
ἴο (ἰοοκ αἰ) ΔΏΥ τῆϊηρ, δῃηὰ 15 υϑυδιΥ βα:ἀ οὐ 1ῃο86 
ψ ΠΟ Ἰοοκ ουΐ δὲ ἃ Μη άον,, ΟΥ Βυ ΝΟΥ ΔΩΥ {Π|πηρ' δ: 
ἰοπενεϊυ. [Ὁ τῊΔΥ οἴζθη θ6 γεπαθγθα 3θεὲρ οιἱέ α, ΟΥ 
»}6εν αἱ. ΑἹ] {Π656 56.868 ἃγ6 {Ππ8ἰγαίδαὰ ὃν τἢ6 οὁχ- 
ΔΙΏΡΙ68 Ῥγοάιυσοα Ὀγ ιείδβίεϊη δῃά Κυρκθ. [1π 186 
ϑορί. ΠΟ ΝΟΥ, 10 βϑοηλθ 68 ΔΉΒΟΓΒ (0 {π6 Ηδθῦτ. 
ἩΡΏ, ργοϑρίοονε, νι ἰοῇ ἐπιρίϊθα ἃ νἱὸν ἔγοι ἃ ἰρθοῦ 
ρἰδςς (Οσϑη. 96, 8.); δῃηά {Π|8 βδϑιῃβ (ο θ6 {6 856}86 ἴῃ 
{Π6 ρΡγϑβθηΐ ρᾷβϑαρθ, 1. 6. ἴο βϑίοορ ἀονψῃ δηά ἰοοὸξκ πο 
1Π6 βορυΐϊοῆγο. Τα ψογα γαγοὶΥ ὁσσυγβ 'π {ἢ]18 δἰ ρηὶ- 
βοαῖίοη 1η (6 (ἸΑϑδίο! ψ 1618. 1 ἢανο, ΠΟΎΟΥΘΣΊ, 
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Τουπάὰ 8ῃ Ὄχϑδρ!ε ἴῃ ΤὭθοον. [ἀ. 8, 7. τοῦτο κατ᾽ ἄν. 
τρὸον παρακύπτοισα. “Ν 

142, ἀπῆλθε, πρὸς ἑαυτὸν θαυμάϑων τ. γ. ΤΠοΓα [88 
Βεγα θη βοῃ]θ ἀουδί γαὶβθα 88 (ὁ ἰῃ8 ριιποίυδίίοῃ 
Δηά οοπείγμοέϊοπ, ϑῖίησα {ὴ6 ψογα8 πρὸς ἑαυτὸν πιᾶαψ Ὀ6 
ἰαἴζθη δἰἴθοῦ ψ ἢ ἀπῆλθε οὐ χη θαυμάδων. Μοβί 
(οιηπλρηίΐδίοιβ δορί ἴΠ6 ἔογηθσ, δηα 888 η [ἢ18 88 
[Π6 86η86, “6 ἀδραγίοα, ψοῃάογιπρ τοἰέὴ λὲπιδοῖῇ 
δαί (6 ανϑηΐς." ὅδὅο ΤΠθοργυδοί, 1. Βγὰρ. ΡτίςΒ, 
Ἐγδβίηυβ, ΒοΖᾶ, (ὐδβϑδυροη, Μοηίδηιϑβ, ΕΚ. 1)οά- 
ἀτγιάρο, δηά οἴοῦβ. ΤΏΘΥ ΘΟΙΏΡΆΓΘ, 88 51:Π}11Γ ἔΟΓΏΊ8, 
διελογίϑοντο πρὸς ἑαυτοὺς, ́ὴ [κ6 20, 14. δηά προσεύ- 
χεσθαι πρὸς ἑαυτὸν ἰῃὴ [ΚΘ 11, 11. δηά {δι}8 1 ψου]ά 
866 Π ἴ0 Ὁ6 τηοΓ6 801{40]6 ἰο {Π6 βίγν]6 οὗ {πὸ ναυρα- 
[15ὲ. (ΔΡΌ6]], ἴοο, ἄγριθ8 (Πδΐ 1 ΔΡΡΘΆΓΒ ΠΊΟΓΘ ῥΓο- 
4016 ἔγοιῃ δὶ νγ8 86 1014, νϑῦβ6 24 οὗ {8 σῃδδρ- 
(6Γ, δηά ἔγουι [πὸ δοσοιηΐ ρσίνθη ὈῪ Ζοἢ. σμαρίοσ 90. 
ῃδὺ Ῥείογ ἀϊὰ ηοΐ ρο αἰτοῦ ἤοιηθ, θὰΐ τοϊυγηθά ἴο 
(Π6 ρίδεβ σοθγα (ἢ6 Αροϑβί]68, δηά βοπηδ οἵμοσ αἰδοὶ- 
68 ψογ6 4586} 0]64. ΟἸἤθΓγβ, ἤοννονογ, ἃ5 ΕἸΓΆΒΠΊ118, 
Ηδιμοηά, Ηδυπᾶη, Ηοιῦοτρ, Κυρκο, Βεηρεὶ, 
Βοδυβοῦτο, ΒΚ. δίαρῃ. Αἄδγ, δοῃδοίγέ, Μαγκίδπά, Κυὶι- 
ὯΟΕΪ, Δη4 οἴδεγβ, [Κα ἰἢ6 νογὰ ψ ἢ ἀπηλθε. ΤΥ 
πγρα, {Πῶΐ (ἢ6 αῦονθ ραβϑβᾶρθϑθ ἃγθ ποί αι ἰο (Π6 
ἌΟΡΙ δηά (δ΄ 1{ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ (ο Ρῥγοάμιοθ 0ὁη6 ἼΘΙ 
αυμάᾶάϑων πρὸς ἑαυτὸν ΟὐσουΓ8. Μαδήνδηο, ἰΠ6Υ ἔογ- 
{|γ τΠ6ῖγ σοηδίγιοἰίοι ἔγοιῃ Φο]ν. 20, 10. ἀπῆλθον οὐν 
πρὸς ἑαυτοὺς οἱ μαθητάν" δῃὰ ΖΕ] ́Δη. Ν. Η. 8, 19. 
ΡΙδαυῖ. Μδεη. ὅ, 2, 4. 11 οχρες αὐ 8686 ἃ τὴς υἱ 
16. Μαικίδηα γοΐρε ἴο 908. Δπί. 1, 19. 9. ὅ, 4, 8. 
Ρ. 1956. Ηοϊ]ϊοάον. ΖΕ Ὠῖορ. 1, 10. Ρ. 18. [μιΚο 1δ,]17. 
566. ΠΊΟΓΘ ΘΧΔΙΏΡἾ68 ἰῃ Κγρκθ. Απά 80 (6 (οριὶς 
δηἀ Αταῦῖο ναγϑίοη οὗ Ετρθη8, δΔηα 4150 ΕΘ ΓΠγτ, 118. 
Κυρκα ἀδίθγῃ!πθβ {ἢ 56η86 οὗ ἀπῆλθε π. ἑ. ἴο θ6, 
{πὶ Ροίοσ γοζιπγηρα ἴο {ἢ αἰυθγδογῖμηι, ΟΥ ἸΏ, ΨὮΘΓΘ 
ἢδ8 τοϑίἀθά, “18 18 σοηβγπιθα Ὀγ ΕΓ γπ 5, τ ἴῸ 
1ΠΓΟΓΡΓοίβ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ διαγωγήν. 

18, δύο ἐξ αὐτῶν. ἼΠ 686 ψογάβ8. πηυβί 6 τεΐδγγοά 
ἴο νοϑι. 9θ. θγα ψ6 τοδα ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς 
ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. 6 {ὴ͵)|αῪ ΡΘΙΓΒΟΏΒ ἤθΓο τθη- 
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εἰϑηθὰ διὸ δῃρροδεά ὈΥ τηοσί (οιημβαηξδίογβ ο ἢανο 
ϑϑθη οἵ ἐπα πυροῦ οἱ τ 6 Βαν θην 4186 10 169, ψηϊςἢ, 
πονόνογ, Κιήηθοὶ (κα ἢοΐ ὙΘΓΥ ῥγοθᾶῦ}]6, 9566 
{πο γ ψουϊά οὐδεν δ, ἢ6 {π|ηΚ8, ἤανὸ τοοορῃϊβοᾶ 
ὅσϑιικ δοοῆθ, Τῆδ παπια οὗοπθ οὗ (686 ρογβοῦϑ {ἢ 6 
Ἐνδηρο δι 88 γθοογάθα ; τβαΐ οὗ {π6 οἰῆοῦ ἢ6 ἢ 88 
ομη δα ἤο πηοῃίίοη, δηά 88 {πο ΓΟΌΥ οχογοϊϑεά (ἢ δ 
νδίῃ ἱβρθηιν ΟἿ ΠΠΔῺΥ Οοιηϊηδηίδίογθ, ϑοηθ οὗ 
Ποῖ οὐπ]δείαγα Νιαιῃδηί δ), οἴμογ ΒαγΠοϊοιηθυ5, ΟΥ 
Τλῖκα 86}, οΓ ὄνθη Ῥοίογ, ἢ ]οἢ 18 1ο48ὲ οὗ 4}} 
ΡτοΡα 6. [{ βῃου!ὰ γί! δῦ βαθῖ ἴο ἤδνα θθθῇ 8016 
οὐδομγα Ῥοίβοη, Ψ ἤ086 πδίηθ ἐλεγε ον βθοιηβὰ ἴο {πὸ 
Ἐνδηροιϑι ἢοΐ ψογίἢ γεοογάϊησ, Αἱ αἱ] Ὄνθηΐβ, 1έ 
56 [δὶ ποέζλθ᾽ οὗ {8656 ροσϑοῃϑ δοσουηῖϊαθα «6808 
(ο ἢν Ὀ66ἢ ΔηΥ {Πρ τηοΓο ἔπη ἃ ΡεοΡἢοί. 

18. εἰς κώμην-- Ἐμμαούς. ἼΠοΓΟ ποῦ {πο μΐδοθβ 
οὗ (δὲ δῆγμα ἴῃ ψΔιἀδα ; 0Π6 ἃ ΓΕΒρΡΘΟΙΔΌΪΕ ἐοιοη, ΟΥ̓ 
οἶγ, ἀϊδίαηι 160 οὗ 170 9ἰδάἀϊ4 ἔγοπι Φεγυβαίθη. ὅ866 
Ἠοἰδη 8 Ρα]. ρ. 809, 4957. [{ 18 οἴθδῃ τη] οη θα ἰπ 
Μδοσδθθοβ, 9 βορῆυ8, δηά (6 ΒΟ ΠΟΙ γῆ ρ. 
80. Ψοϑορίι. 687, 17. τέσσαρας πόλεις ἐξανδραποδίϑεται 
ὧν ἧσαν αἱ δυνατωτάται Γόφρα καὶ Ἔμμαούς. ὙΠῸ 
οἴμοι (νῃϊοἢ 185 [ἢ6 οπ6 ἤἢθγθ τηθδηῖ) ψ͵ὰ8 ἃ υἱέζα 
ἰδίας ΟἾΪΥ 70 5.86! ; 85 να πα ἔγοπι Φοβορῇ. Β. 
7, 6.6. 866 δῆ! [χ. Οτοῖίυβ {81ηΚ8 1 ρο58510]6 
παῖ {Π6896 ῬΟΙΘΟΏΒ ἀντοὶῦ αἱ Ετητηδιϑ, δηὰ ΨοΓα σο- 
εαγηίηρ {π|π||ὸῖ δον Βανίηρ ἀϊδομαγραβά [ἢ το] ρου 
ἄμε168 οὔ (Π6 Ῥαβθονθγ. 

14. ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους, ὙΘΓΘ σοηνογϑίηρ Ὑ1Π 
δδοῖ οἰἢθγ. Α ϑἰρηϊβοδίοη τὰγο ἴῃ {Π6 (ἰδβϑιςαὶ 
Γι οΓΒ, 81 ποῖ υηΐγοαυδηΐ ἴῃ (ἢ 6 ΑἸεχδηάγίδη ἀϊδ- 
Ιεοι. Ηδηεο (ἢ6 Ηδρθτ. ΓΟ 15 1ὴ αδη. 44,, 63. τοϑη- 
ἀοιοὰ Ὀγν διγιηπιδοῆ8 λαλῆλαι, ΕΥ̓͂ Ασυ}}8 ὁμιλῆσαι. 
δο 4130 205. 10, 11. εἴ ϑθῶρθ6. δεα Β]βϑπογ, Κισθθϑ, 
ΤΙ Ο556γ, δηἀ ΑὈγοβοἢ. 

14. περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων, ἱ. 6. {Π6 
116 δηά ἀσραίϊῃ οὗ (ησιϑί, δηὰ ψῇῆδὲ τῆς ψοϊηθη μαά 
866ῇ 8δη4 ἢοαγά. 

16. συϑητεῖν. ὅδ66 {ῆ6 ποία οἡ Ματκ 8,11. Τῆρο 
ἴη6ῃ, δῖος (ΓΙ 8 ἀθδίἢ, 566 πὶ ΠῸ Ἰοῃροῦ [0 ἢᾶνα 
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Τοσατ δα ἢπ 88 {πὸ Μδββίδῃ : πογ᾽ Ββαά {δ} ον 
ΠΟῪ ΔΩΥ͂ [Ἰἢ 1ἢ (Π6 Γαϊδί!οηϑ οὗ [Π6 ψοπιθ ς (ποιρὰ 

, ἘΠδῖγ τοηπ8 δα θ6ΘΏ 80 ἴϑ᾽ βίσιυςοκ σὰ (086 χοΪδ- 
ἰἰο9, (ῃδὲ (ἢν τ 6ΓΘ, 1 Β66η18, ἀϊφοιδοίηρ (Π6]Γ ΡἈτὸ-: 
ΒΑ ὈΠΠΠγ, δα οϑδἴεα ἴο σίνε οτεαϊξ ἴο (Π6Π|, βιποὸ 
{Π6 ἰδοὶνίος δά ποΐ β6θὴ “6883. Ηδθῃςσθ (ἢαν 6 ΣΟ, 
ποΐ ψΠ Πουΐ ΓΘΆ80Η, σκυθρώποι. 

16. οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτών ἐκρατοῦντο τ. μ.. ἐ. «. ΜΔῊΥ 
σοιππιθηίΐδίογβ, 48 Εἰ γηηΐι8, ΤΙ Ποορυ]δοῖ, Οστοίί 8, 
Ἡδιποηά, 1.. Βτυρ, ΒεζΖα, δοιιδοῆί, νορεῖ, δηά 
οΟἴμοῦθ, ἰ8Κ6 [{Π6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟἢ ἐκρατοῦντο 1η ἃ [ἰἰοταῖ 
56η86 (0 τηρδῇ (δαί (ἤον σψογα ϊηάθγοαὰ ΟΥ̓ βοιὴδ 
αἰυῖπα ροισον ἴτοτα Κηονψίηρ; .06815. Οὐκ {Π6 ρ6αΒ]αγ 
φιοῦδ ἰῇ ψὮὨισΝ {Π18 Ὠηάγαποο ψἃ8 οχογίοή, ϑοῆδοῃς 
ἀΠδίο5, δὰ ΤΎ]6Γ σοιηραγοα (ἢ6 ψογβ οὗ Μρβογνὰ 
ἴῃ δορίι. Α1. 86. ἐγὼ σκοτάσω βλέφαρα καὶ δεδορκότα, 
8ἃ3 880 5:2118 Ὁ ρϑ 588 0,685 ἴῃ ἨΟΠΊΟΙ 8ηα ( 4]: πη ἤ15. 
Τὴ οσγθ γϑοθῆξ οοπηπϑηϊδίογβ, ΠΟΎΘνΟΡ, 88 Ἦοριι- 
τηδη, Κυρκο, Βόβϑοηηι. ζυϊποεῖὶ, δηα ϑολ]θυϑηθν, υἢ- 
“οτβίδηα {6 ἜΧργοϑβίοη πιθίδρῃοσιοα  γ. Οδιαρ δ. ἢ 
(ἢ 8 ΓΟΠάΘΓΒ: “ΨΟΣΘ 80 δῇοοιβα (δι (που αἱα ποΐ 
866. ὙΠόβα σοπιηηδηΐξδίοτδ γοίδγ ἰἢ6 Πιηάγδηςα ἴθ 
ὨδίΓΑΙ οαιι565. ΤΏ ηλοῆ (94 {6} ψογ ᾿ηδέ(θἢ- 
{ἰν6, ἰἀΚίηρ {16 ποίίοα οὗ (Ποῦ σοπῃμραδῃίοῃ, 48 θΕὶ 
ἃ ϑίγδηρθσ. Βεβϑίαθβ 0638 πῖσῶϊ ψα1]Κ ὈΘΒίηὰ, δηά 
{ποὺ οουϊά ἢανο δὰ πο Ἔχρθοϊδίίοη οὗ δὴγ {δίπρ οὗ 
1818 Κα ; πο (0 τηδῃίοη ἴΠῃ6 οσἤδηρθ Οὔ ΔΡΡδτγεὶ 8ἀ- 
᾿ψοσίοα (ο ὈΥ Μαγῖς 16, 22. 

ΕῸΥ ΤΥ ΟὟ Ρασί, 16 1 τ ΓΟ ᾿ιδα 1 νον ἰἢ6 6:- 
Ῥγοδϑίου δ ίογα πιὸ, 1 Βῃοι 4 οί Ὠοϑιίδίθ ἴο σοηϑιοΣ 
τι 848 ἃ Ηρ γαΐϑηι, ΟΓΥ Οτθηίαὶϊ πα ροριίαγ' ρἤγαϑο, 
ΜΩΡΙ γἱηρ ΠῸ τογα ἐπδη (δι ἐποῪ Ψοῖα (βοιηθῃον) 
θαρὰν τ ἔγοῦι τοσορη ] δίηρσ ἢ), “αϊθα ἰ0 τϑοοσηῖδο 
ἴπι. Βυΐῖ, ψἤθη σοιρ]εα ψη [Π6 νογὰβ οὗ 6 8158 

νοσβ6, (]οἢ Ὡοη6 οὗ (ἢ6 (Οιηπιθηίδίογβ 566ΠῚ ἰὸ 
αν ποίϊςθα,) αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ, καὶ 
ἐπέγνωσαν αὐτὸν, 1 οαῃποί ναπίθΓα ἴο Ἔχοϊαάθ (ἢ6 1468 
οὔ αϊυϊηα ἀρεηοψ. δὰ δὴ γον ἰοὸ δάτηϊῦ, ψ τ} Ὠοά- 
ἀγίάρθ, ἰμδὲ ἰἤθτθ Ψ88 5018 Ῥδγίουἶαῦ ΔΡΈΠΟΥ οὔ 
Οοά, ἰο ἀϊνοτὶ (ῃδὶγ ουθδ ἔγομῃ Ἰοοϊκίηρ βιθα  Ά5Σ 
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ὉΡοῦ Ὠΐπ), ΟΓ 80 ἴο αῇδοὶ {Π|61Ὁ τηθῃηοῦ 8 8ἃ5 (0 ΓΘΠ- 
ἄδγ {πόπὶ ᾿ποᾶρ8}]6 οὗ σϑςο]]δοίπρ ὙΠῸ ἢ6 ν 88: 
τουρὰ {π6 πδέυσγαὶ ἱπιροαϊπιοηῖ8 δρονθ-πηθηϊοησά, 
(88, ἔν ἰηϑίδηςθ, ἃ ἀἰβδιοηὶς Παρὶΐ, δηὰ {Ποῦ αν; 
ὯΟ οχρροοίδιίοη οὗ βϑείηρ πίη,) αἰσῃς ποῖ θ6 ψίτπουΐ 
{πον εβδοί, 

17. οἱ λόγοι οὗτοι, ος ἀντιβάλλετε π. ἀ. ΤῊ6 νψοτὰ 
ἀντιβάλλειν βἰρηϊῇ68 ργοραγὶν ἰο ἴοβ8 ὑδοκύαγαβ δηά 
ἔογναγάβ, 48 ἃ θ4}} : δὰ 15 ἤθγα υβοά πηϑίδρ ΓΟ ΔΙ ΪΥ 
οἵ (ἢ6 :ηἰογομδησο οὗ δγρυτηδηΐβ, ἰο ψἢ]οἷ ΓΠΘΓΘ 18 
8 δἰ ϑίοη, ἰἢΏ οη6 οὗ οἵἷιξ [ἀϊοτ9, θη 6 (ΔΚ οὗ 
κοορὶπρ ὦρ ἐδθ δαί ὁ} ἀϊδρωξαέίοπ. ὅδο 4: Μδϑες. 11]. 
8. πρὸς ἑαυτὸν ἀντιβάλλειν, ἐο γτεαδοπ «υἱέϊ λὶπιδοῖῇ. 
Τῆι δυϊά48, (αΡ. Ἦ δἰβίβιη,) 'ἢΏ 1186 ψογὰ ἐπὸς. ἀντι.- 
βάλλειν καὶ φιλονεικεῖν.  εἰδίοϊη Π6Γ6 σοι ράγοβ Ὁ. 
(τυ. ῥ. 48. α. ἀπιὼν πότε Διογένης ἐκ Κορίνθου ἀθήναξε 
τρίβος κατὰ τὴν ὁδὸν ἑνὶ τῶν γνωρίμων, καὶ ἤρετο, ποῖ 

ἄπεισιν; οὐχ ὥσπερ οἱ πολλοὶ τὰ τοιαῦτα ἐπερωτώσιν 
ἐπιδεικνύμενοι, ὅτι οὐκ ἀμελὲς εἰδέναι αὐτοῖς περὶ τῶν 
φίλων, ἔπειτα ἀκούσαντες μόνον ἀπηλλάγησαν ἀλλ᾽ 
ὥσπερ οἱ ἱατροὶ ἀνακρίνουσι τοὺς ἀσθενοῦντας, ὅτι μέλ- 
λουσι ποιεῖν, ἐμ τοῦ συμβουλεῦσαι" καὶ τὰ μὲν κελεύ- 
ουὐσι, τὰ δὲ ἀπαγορεύουσι" οὕτως ἀνέκρινεν ὁ Διογένης" τὰν 
ἄνθρωπον, ὅτι πράττοιεν. 

18. σὺ μόνος παροικεῖς. ΤΊΟΓΘ 85 Ὀδ6η βοιηο αἀἸ8ογ- 
ΘΏς6 οὗ ορϊηϊοη 88 ἴο {6 ἱπίογργοίδίίοη οὗ {ἢ 686 
ΜΟΓάβ. Τἤογα 8Γ6 (8αγ8 (δι ρ06}}} ἔψὸ ψᾶγβ ΨΏΘΓΘ- 
ἴῃ (πΠ6 ψογαβ οὐ (Ιβορδβ πᾶ 6 υηδεογβίοοα ΟΥ̓ {Π6 
ΤΟΔάΘΥ : ΟΠΒ 13 ἃ τηριΠοα οὗὨ δοσουπίηρ ἔοσ [ἢ 6 ἀρρᾶ- 
τοηΐ Ἰρηοόγδηςα οὗ [ἢ 8 ἴγαν ι]αγ; [6 ΟΥΠΘΓ 88 8η 6χ- 
Ταβϑίοη οἵ βυγργίβο, (ἢ δὴν οὔθ ψῆο 84 θεδθῃ δἱ 
δύ βδίθπῃ δ {Πππ| (πο, τπουρἢῇ θυΐ ἃ βίγδηροσ, βου ά 

ποῖ Κηον νῆδί Πδά. πιδάδ6 30 πιὰ οἢ ποῖβα διμοηρβί 8}} 
ΓΔΏΚΒ, δηἀ δά 80 τη ἢ ΟσσιρΙθα, [ῸΓ 80π16 ἄδγ8, 8}} 
{Π6 Ἰεδάϊηρ ταδη ἴῃ {{| παίϊοη, [π6 οἰνἰ6 Ε΄ ργιθϑίβ, {Π|6 
80 685, [6 συ] θγβ, δηά 16 τ ῇοΐο ϑαιηῃοάγιη), ἃ8 ψ 6 ]] 
88 (ῃ6 Ποπιδη ργοσυγάίοῦ δηά {π6 8ο]άϊοσγ. 16 
ψοΓα παροικεῖν ἴῃ (ἢ6 δαρί. δηϑννοιβ ἰο 16 Ηοῦτον 
19 δηή 3, αηὰ δύ ἀθηοίθ θοίῃ ἐο 5ο)ομγ πα ἢ ἔο 
ἀιυοίϊ. Ἡδησὸ πηᾶηυ ἰπίογργος {ῃ6 ρϑββαρθ ἴπὰ8: 
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«Ατῇ ἰδοιι “ἢ6 ΟὨΪΥ τοδί ἀδθηΐ ἴῃ «Ζ6τυβαίθιη τ ΠῸ δγί 
Ἰσῃογδηΐ οἵ {π656 {π|ηρ8 ἢ δὸ ΤΠΟοΟρΡἢγ]δςοὶ δηὰ Ἐπ- 
{πγτηϊα8. ΟἸΠ6Γ8 Ἵχρίδιη: “ Ατί τῆοα [86 ΟὨΪΥ ΟὯ6 
ΔιΏ ΟΠ (ἢ 6 ΒΟ] ΟΌΓΠΟΓΒ δὲ Ψογιβαίθ στο γί ἱρῃοσγδηξ 
οὗ [ἢ686 {πἰηρ8 Ὁ" ὙΌγ, ὙγοΙῖ, Κυϊποοῖ, δὰ (88 
1ὲ 8ῆου]Ἱά δθϑθιῃ) αείβίβιῃ, ΠΊΟΤΘ ῬΓΟΒΟΙΥ ἴδκθ 
παροικεῖν ἴ0Υ ρεγορτίπαγὶ, δ {π1ηκ (ἰδὺ (πΠ6 ψογάϑ 
ΔΓΘ ἃ 7ογπιμία ΔΡΡΙ1οἀ ἴο ῃο886 ΠΟ ἃγθ Ἰρῃογδηΐ οὗ 
ναὶ 18 ἀοϊηρ διοιιηά {πθιη, δηά δῖ ἰδ ἔχε 
δέγαηρο γ8 ἴη ἐποὶν οὐυ οἱέψ. Ιῃ 1Πυδίγαι Ιου οὗ {ἢ]5 
860η86, ᾿οἰδβίοϊῃ δάάμυσοθα ηυτήθδγοι (]δββϑῖοδὶ οἱίδ- 
(Ἰοη5, οὗ ψ ῃϊς ἢ (6 τηοδβί δρροϑβιίθ δα {π6 Ὁ] οντηρ. 
Ματγο. Αηίοηΐπ. 8. ϑένος κόσμου ὁ μὴ γνωρίξων τὰ ἐν 
κόσμῳ ὅντα. (ἰς. ργο ΜΙοηβσ, 12. “ΑἩ νοϑ, }.41ς 68, 
ΨΘΙῸ 801 ἸΡΏΟΓΔΙΒ, νΟ8 ΠΟΒΡΙϊ68 ἴἢ ἢδο υγ0 6 νογβᾶ- 
ΣΏ1η1 νΘϑῖγϑο Ῥθγορι ΠΔΏΓΟΓ Δ ΓΘ 8, ὨΘ4Π6 'ῃ ΠΟς.-Ρ6Γ- 
ναρϑῖο οἸν! (4118 ΒΟΓΠΊΟΠ6 νογϑϑηίαγ ᾿" (ς. ῥτὸ Εδθ1γ. 
28. “Αἄδοῃβθ ἢοβρθθ ἢυ)υϑοθ υγ0]18, Δάθοῃθ Ἰρῆϑσχιβ 
οῷ ἀἸ8ο ρ!η80, οοηϑυσί 5416 ποβίγθο, υἢ ἤδοο Ὠ68- 
148." ἢν. 4,3. “Νκ4 6ἃ αυάθπ) βοΐμγιι8, 4118 ΟΠ 65 
ῬΘΓΟΡΓΙΩΙ αἰΐδῃλ βοϊυηΐ." ΟἿ. Δοδά. 1,8. ““Νοβ 1ἴἢ 
ποβίτἃ υγθ8 ροσοριηδηΐίθβ, δυγδηΐθβαιθ, ἰδηηυϑηι 
Ποβρι[68, (αὶ ΠὈτῚ φιια81 ἀοιηστῃ ἀδάυχογαηΐ," Καϊ- 
Ποδὶ ΝΘΙῪ {γῸ]Ὺ Οὔδβεγνεαβ, ἰδΐς [Π6 ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ [8 
ἤογα δυγυρί δηα οοῃσίβα, 8ἃ8 15 υϑιιδὶ ἢ (Πο86 τ ἢο 
816 Ἰαδουγίηρ ὑπᾶϑγ βοσγον, 8η4] ἃγθ ἐμογθίογα ᾿πηρᾶ- 
εἰθηΐ οὗ ΙηἰοΓγυρίίοη. . 

19. ἀνὴρ᾽ προφήτης. ἼΤὴθ ψνογὰ ἀνὴρ 18 ἤδΓα 6Ϊ6- 
Εἰγ ρ]θοῃαβϑίῖο. Οπ {18 1άἀΐοπὶ 866 Βδρθεϊὶ, 

γρΡΚα, δὰ Μαίιῃ. σὺ. αν. 
19. δυνατὸς ἐν ἔργω καὶ λόγῳ. ἼΠα μψογά δυνατὸς, 

ψ Ὠἰοἷ ΡΓΟΡΟΙΙ͂Υ βρηιῆςβ. ροισεγ  μἶΐ, Βοπιθιϊπη68 ἀθηοίοβ 
οἴξοαςψ, ΒΌΡΘΙΙΟΓΙΥ, Θχοθ θησθ, οὐ ἀϊρηϊν οἵ αν 
Κιηά, δηὰ [85 δβϑρθοῖδ]]ν δρρ]!οἀ ἰο ρονεγ οὗ εἶο- 
φμεποο: οἵ ὙὨϊοῆ ΥΥ οἰβίεϊῃ 88 δα άδιυσθα πυτίθγοιβ 
ΘΧδρ68. [ἡ (Πδ ῥγδθβϑηΐ ρᾷ888ρῈ 18 δα ἀ 64 ἐν ἔργῳ : 
ὯΟΓ 15 ἰδ ἀηυδυ8] ἴῃ (Π6 (4551. 4] γε ἴο ἤηά .δοέλ 
᾿γᾶβ868 υηϊΐο : εχ. στ. ΤΠυογά. 1, 189. 88γ8 οὗ 
6 γί 168, λέγειν δὲ καὶ πράττειν δυνατὸς : Δῃα Ατγδίοιϊ6 
οὔϑοτνοβ, ἰπδὲ (5 δια ὈΓΔΟο5. 41} (Π6 νἱγῖυο5 ψ ἢ] ἢ 

νΟΙ,. 11. 20 : 
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ΠΟΠΊΡΟΒΘ ἃ ρογίδεϊς πῆδῃ, βοοογάϊηρ ἰο Ηοπιεσ. δο 
αἰς. ἀδ Οζι. 8, 1δ. (εἰξοά Ὀγ Υ εἰ8.) “Ὁ 1Π]υπἢ οΠΠ- 
οοὕδς ογαϊογοιή νϑυθογεῆ), ΔοἰοΟΓΘ 416 του τη." Ρ65 
ΤΑΡ. ρΡ. 6.. ἀνὴρ ἔμφρων, καὶ δεινὸς περὶ σοφίαν" λόγω τὲ 
καὶ ἔργῳ : ΠΟΙ ἰα8ὲ Ῥαβϑᾶρα σοπ]68 (ἢ6 προαγοϑί. ΓἘ 
δἀὰ (ἰἐβοϑ᾽ ΤΆΌ. Ρ. 4. λόγῳ δὲ καὶ ἔργῳ [Πυθαγόρειον 
ἐξηλωκὼς βίον. 6 ἤγϑέ ὀΐ (πΠ656 ρῆγαβθϑ (δυνατὸς ἐν 
λόγω) τα]δῖθθ (8 γ9 Κυρκθ) ἰσ 6 τοΐδάοσι δῃᾶ δἶσΣ 
ημόηοθ οὗ οὐγ [οτὰ ; {Π6 οὐΠδΥ γοϊδίθ [0 {86 τ ΡΉΥ 
ἡπίγαοἰεα νι Ὠϊσἢ 6 ρογίογηθά. 

᾿Εναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ δ ΒΠΊΠΟΣ δεῖ 
δοιεϊηιηησιὸ γμαϊοῖο. ὅ66 τῇ6. ΠοίΘ οὐ 1μ|Κ6 1, 6. 
Οὐπθῖ Βυκηγτῇ. δηὰ αἿοί. 

20. παρέδωκαν αὐτόν---εἰς κρίμα θανάτου, 1. 6. κρίμα 
θανατικὸν. ΑἸθΕτΙϊ σοιιρασοβ Δ] Δη, Υ. Η. 18, 98. 
ἐπὶ κῤίσιν θανατικὴν. Ὅπως 15 Ποῖα ἴον ὅτι, 1ΠΚ6 ΟΥΓ 
ῥᾶτγίις! 6 ἀοιό 1Π ὨΔΡΓΑ ἸΟη8. . , 

ΦῚ, ἡμεῖς δὲ ἥλπίξομεν ---- ̓ Ισραὴλ, 1. 6. οπ6 Ψψῇο 
Βῃου ἃ ἤᾶνα δἰ] 8ηθ ἃ 4ῃ ΘΑΓΙΠΙΥ Κιησάοπι, Ὧπᾶ 
ἀ6]]νογθα ἢ18 σουπίγγίπθη ἔγοίη ἴθ Βοιηδὴ γοκςεὶ 
Ἠστο χα ἢδνὸ ἃ ἀόβουρίοη οἵ {πΠ6 Μοββϑίδῃ δοοοόγαάς: 
ἱπρ ἰο {π6 Γεσοῖνόά ποιοπδ οὗ ἴῃο586 {ἰπ|65.. ΤΠουρῇ 
1818 δασίῃἶν Κιησάοῃ, {πὸ ὺ Ὀοϊανοή, ψουϊὰ θ6 οο05- 
)οἱποά εὐἱ ἢ πιοπέαΐ απα πιογαί ἐπιῤγουότηοπέ ἀπά γε: 
ρυπιαξίοη, {πὸν 834, Ππούγανογ, ἢ ποίϊοῃ {παῖ ἐπα 
ἽἍΜοβϑδῆ σνουϊὰ ΟΥ̓Ρ ἢ Π)86 1 ἢ 85 ἃ ὑδηϑοιὴ ἴού 
τϑηγυ. (Οτοί!5.) : 

4], σὺν πᾶσι τ. ὙΠῸ σὺν 15. Πδγα ἴῸγ ἐκὶ, πκὸ {Π6 
Ἡρῦτ. ἘὩ» ἴον. ὃν. Μαγκ]δηά γοίδγα ἴο μ|Κὸ 8, Φ0. 
16, 26. (οἹ. 8, 14. δηᾶ οὗἁ ἰΐ6 ΟἸαββίοδὶ ν᾿ σι τοι, 
ΑἸΠδη. 9, 6. Ρ. 878. ἀπ 80, πα 8405, (ῆΞς Ψψυϊραία 
ΒΟοηὴϑ ἴο ἴᾶνο γτοδά. ῬΤΏ19, ΠΟ ΟνΟῚσ, 6 ἀσυδιῇ!}. 
ὙἼΠ6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῚ ΘΧΔΟΙΪΥ ΠΟΓΓΟΘΡΟΠΩ͂Θ ἴο Οὐυζ ραγί!ο]6 
εὐἱέλιαΐ, : 

21. τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον. ᾿ῬΏΠΟΪ ορ  5Γ8 
ΔΓ οΐ ἀρτοϑὰ 88 ἴο {Π6 πιοᾶδθ οὗ ἰακίηρ. {Π18 86 ῃ- 
ἴθηςθ, ψὨΟὮ 10 τηυϑὲ 6 σσηΐοθβθοα ἢ88 8 βοιηον δὲ 
ΔΠΟΙΏΔΪΟΙ 5 ἀρρθάγαησθ. Μοβὶ (οπηίηοπίβδίογ {81} ηΚ 
παι ἰῃ6γ6 15 1ἴῇ ἄγει ἃ ποϊηϊηδίίνο ἰΕΗἾ υπαοτγείοοά " 
ἃ8 Θεὺς, οὐρανὸς, οΥ ἥλιος, ΤΎΠ|ῈΥ δηᾶ Βομδοῖ ἴσγαι 
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{π6 ΤΟ] ον ηρ' σοηδβίγυς!οη, σήμερον ἄγει ταύτην τὴν 
ἡμέραν τρίτην, ὙΏΟΝ 18, ΠοΟΎΤΕΨΟΓ Ἰηϑάτη1881016. Β6ΖΒ, 
Κγρκο, δηά Μοβςῇ, βυρρΡ]Υ ᾿[ησοῦς, ἀῃὰ ταπάογ, “ .6- 
508 ΓΘΓΈ τ 861} ἀἴ6η), νθ] ἴἢ πηογίθ, ν6] 1 ΒΘΡΌΪΟΓΟ.᾽ 
1 18 ἃ ἔγβαυθης ἰάϊοῖη ἢ ἴΠ6 ατροῖβ, ν θῇ (ΠΟΥ͂ 
γΙ8ἢ (0 βῆον (Πδ΄ 8ηγ (πίηρ' [45 θα ἄοπθ οἢ 8 δϑι- 
ἰδ ἀν, ἴο δἰἰγδυῖθ τ ρδί ἀθηοίθ8 {Π6 ἄαν ἴο {118 
»Ῥέγϑοη. ὅ66 Ὑίρογ. δά Μϑειῃ. αγ. ατΌ Αμπα {Π15 
οσὰΓ8 ποΐ ΟὨΪΥ τῇ {Π6 ΟἸαββ:οα), θυ  δνθη [ἢ6 δοσὶρ- 
ἴπΠΓ8} ἩΓΙΓΘΓΒ ; 88 οὗ. 11, 89. τεταρταῖος εστι. ΤΉ 5 
τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει Μ}}} 6 ῸΓ τριταῖος ἥδη ἔστι. 
118, ροη (π6 ΜΠ οἷθ, βθθῖ8 6 πηοϑῦ Ῥγοῦαῦ]α ὙΑΥ 
οὗ Ἔχρ]διπιηρ [Π6 δΔῃοηΊα νυ ; Ὸγ βυςῇ 1186. Κυΐηοοὶ 
οὔβοινοβ, {πᾶ Ὧο ΘΧΔΙΏΡΙ6 ἢᾶ8 γεῖ θ6θη ρῥτγοάυςρά οὗ 
{πὸ ρῆγαβθ, δῃά {πδΐ ἐῃ6 [Ὁ] οσσιηρ ψογ8 του] ἔπ6π 
8661 11361638.. Βιυΐί (ἢ]5 ΟὈ]δοίίοη 15 ποῖ ἔδία] : ΤῸΓ τὲ 
τηυβὶ Ὀ6 οὐβογνοά (Πδὺ ἔἤογα ἃγὰ ρήγαδες ἅπαξ λεγό- 
μενα, ἃ5 Μ6]1} 48 τοογσ. Ὑοὶ [( 18 ποῖ 80 ἀδνοϊὰ οὗ 
ΘΧΘΠΊΡΙΘ; ἔογ {Π6 ἔψο [Ὁ] ον ηρ Ραβ88ᾶρ68, οἵδ ὈῪ 
ἡγειβίείη, βθθῖη (0 ΨΘΥῪ ὨΘΑΓΙΥ͂ ρον ἴΠ8 ροϊηΐ. [.1- 
οἴδη, Ὁ. Μοσί. 18. ἕτι ἐν Βάβύυλωνι κεῖμαι τρίτην ταύ- 
τὴν ἡμέραν. θίορ. Γοτί, 10, 28. τελευτῆσαι πεντη- 
Κοστὸν τρίτον ἔτος ἄγοντα. [ἴΐ 6618 8δη Ηε] θη ἰδ 
ΡὮγαβϑα ἔογ (ἢ6 ΟἸΝΟΓ τηογα (]45810 84] ΘχρΓββι ἢ : ὯΟΣ 
ΓΘ 6 [Ὁ] οὐ πρ’ γΟΓ5 ἀ86688; ἰῃποιρ (πον τηὶραῦ 
Ὦανα Ρϑϑθὴ οὔθ, Τοασατιαρα δηὰ Οτοίμ5 ἴδ ΚΘ 
(Π6 ἄγει ἴῃ ἃ ρῬᾶββϑῖνθ βθηβ6. Βιυΐ (ἢ}}8 18 ἀδνοϊά οὗ 
ἀπέ ον έν, ἀὐιὰ Ἰπνοῖνοϑ [ΔΓ τότ αἰ ΠΟ ΠΥ ΤΠ δη (ἢ6 
ἔοττηοῦ τηϑίμοά. Α8 ἴο {πΠ8᾽ οχργθβββίοη ἄγειν τὴν 
ἡμέῤὰαν, τὲ 18. ἃ8 Τγοαυοηΐ 85 {Π6 1,8 6ἢ ἀσογα αἴθηι. 

29, ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμκὸν “δι πηδον ἡμάς. 
ΕΓ γτϊα5. ΘΧΡ ΔΙ ΠΒ : “ δοιὴθ οὗ οὐῦγ ψοιηθη, ψῇσ 
δα ἔα ονοῖβ οὗ 96815 ψ ἢ ουγβοῖνοθ, ἐξέστησαν, 
ἢᾶνθ {ΠΓΟΨῊ 119 1η10 διηδΖοιηθηΐ, ὈΥ 88ϑθγιηρ ψ ἢδὲ 
ΒΟ 9 :ΠΟΙΘΠΙ0]6. [ΙΕ τὲ 6 οββοενθᾶ, ἰδαῖ 
ἐξίστημιε 156. ὁη6᾽ οὗὨ [8086 νϑγῦβ8 ψΠΙΟΝ δΓΘ υϑοα τοί 
ΟἾΪΨ 1ηἘΓΔΏΒΙΙΝΟΙΥ, θθ1 ἰγαηβινεἶῖγ. [Ι͂ἡ ἐξέστησαν 
ϑυ θαι τοῦ νοῦ. ὅδ66 [6 ποίθ οἡ Μαίίῃ. 12, 22, δηά 
Μαῖκ 8,21. 80 Ευτγίὶρ. Αὐρ. Εταρ. 7. οἶνος ἐξέστησε 
με. Τῇ νοσγά, ΠΟΝΘΡΟΙ, 15 ποῖ ἤργα ἴο 6 υη646Γ- 

Ζ2Ζος 
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δίοοά ΟἾΪΥ ἴῃ {μ6 ποίΐοη οὔ ϑδιεγργίϑδο; Ὀπί, 48 ΖΟγΏ 
δηά ὟΥΟΙΓ ψγ6 }} σουμδῦῖ, 1 ἀδηοίο8 ἃ βἰαίο οἵ ““νοῦἢο- 
τηθηΐ δριδιίοη δηά ᾿οϑιίδίοη, ἃ δυοσίυδίίου υοίνοοπ 
Πορο δηά ἔδαγ." δὸ ἰὴ Αςίϑβ 2, 12. ἐξέσταντο πάντες 
καὶ διηπόρουν. 

22, γενομεναι ὄρθριαι ἑ. τ. μι Ὅρθριαι 18 Ποῖα ἴο 6 
[Δ Κθη δάνεγὈ 4} ; 88 ἴῃ ..0}. 929, 7. ὅτε ἐξεπορευόμην 
ἤρθριος. ὅο Ψίγρ. η. 8, 4656. “2 ηδα5 Βα τηδίυ!- 
Ὧ..8 ἀροῦαί." (Κι!η.) 1 δάὰ, 208. 186, 82. ὄρθριος 
τοῖς πολεμίοις ἐμπίπτει. Ἰηάσοοα {1||8 18 ἃ γραυδης 
1ἀΐοτῃ 1η (ἢ6 (Ἰαβϑῖ6 8] ψγιίογβ, δῃ ββρθοῖα! ν ἴῃ [ἢ15 
ψνογά, οὗ ψἤοἢ Υ εἰβίθιη ρχῖνοβ ΠἼΔΩΥ͂ ΘΧΔΠΊΡ]68. , 

45. ὦ ἀνοήτοι καὶ βραδεῖς. (ΟὨἾγίϑῖ ΠΟΙ 705 το- 
ΡΓΘΠομἀ8 {πΠ6 Ἰρηογαηοα δηα 58] ΟΠ 688 οἵ δὈό[ οὗ 
Βονη ὈΥ τῇ686 [6 ; δβίησθα ἢ6 δά ΝΏὮὨ16 ἀἰϊνα ῥγθ- 
ἀϊοίοά ἢ18 ΟΥ̓ γαβυγγθοι]οη. 

Γαῖα ᾿ογα (48 [Ὁ 866Π18) ΟὨΪΥ ὈΓΙΏρΡΒ ἰογ Αγ [ἢ 6 
βι οὗἩ ΟἸ γϑι 8 ἀἰβοοῦγθο. Το ἔθη ἀνοήτοι, ἐοοίς, 
(88 1{ 18 ΤΟπἀεγοα 1π ΟΌΓ ἰτδηβί δι οη,) 88 θθθῃ, οί. 
ψποιὲ τοϑβοη, οὐ͵]οοίοἃὰ ἰο ὈΥ οάδαάταρσα 8ηὰ 
ΟδρΌ611, νο τρηάογ ἐλοιμᾳἠξίο85, ψ Ὡς ἢ, Ποψ ν Γ, 
18 ποῖ Β09η1σδηξ ΘηουρΉ, δηα 18 ἜνΘΥῪ ΨΑΥ ΠΏΡΓΟ- 
Ρεγ. δοδ]θύβηογ 7.51} σοπρ] δ η8 οὗ (πΠ6 νᾶρτδ τηδῃ- 
ΠΟΓ ἴῃ ΠΟ (ἢ6 ψγογὰ 15 ἀδῆηοα ὈΥ ἸεχΙ σορταρῇεζβ, 
8δη4 ΠΙΠ1861{ ΟΧΡΙΔΙη5 1ἴ, ““οπ6 ψ»ῇῆο οἰἴΠδγ ᾽δ8 Ὠοΐ, ΟΣ 
1.568 ποΐ, (Π8 δου} υ οὗἩὨ Κηονίηρ τ1Π6 ἐγυιῃ." Τῆϊι5 
.08. Αηί. 6, 8, 6. ς4115 [6 6 ν»)8 ἀνοήτον τὸ πλῆθος πρὸς 
προῤῥήσεις τῶν συμβησομένων. [Ι{ Βῃου!α {ποτγοίογα 
Βόθῃ ἴ0 ΔΏΒΨΟΓ ἴο οὖ ψογὰ ηιδ μάξίηε, δέωρτα. 
ἼΠ6 βοηίθῃσοα 18 ἱπίγοάυσοά ἴῃ Ζβορ. ἔα. τ. ν. 
ἀναστενάξας ἀνέκραγε ὦ ἀνόητοι καὶ βοαδεῖς. ΤῊΘ 
ψογά ἀνοήτος (Δα Ἔνθ μάταιος ἀπά μωρὸς) 18 8οπι6- 
(68, ογγονοσ, υ864 ἴῃ 8 τη] 4416 βεη586. Τὰυβ Εἰ- 
Τρ. ϑρρ]. 640. ἀλλ᾽ ὦ μάταιοι, γνῶτε τ᾽ αἀνθραπων 
κακοὶ, Ἴῃ8 ψογάβ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ “ο΄6 Δ΄ ἀ6( κατ᾽ 
ἐξήγησιν, δῃη4 ἀδηοία ἱπογίηθβϑ οἱ ἱπίθ θεῖ. ὙΤῈΘ 
ψΟΓΑ καρδίᾳ, Ὑ Π]Οἢ σοΓΓοβροηάθ (9 (η6 ΗφΡτγ. 32, 15 

" ΤῊ ὑτονοβ (Πδὶ {π6 (Δ0]6 8 {πὸ ργοἀυς!οη οὗἉ ἃ Ἰδίον ρογὶοά. 
1 νγ88 ργοῦδο]γ {᾿ς [αὐ γι σαίίοη οἵ δοϊα πιοθκ ἢ {{π6 πιὰ α}6 ἀρεξ. 
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464, ἰο βῆον {Πδ( 1{ 18 ἴο Β6 (ἀΚθϑὴ τῃθίδρῃουίοδ!]γ. 
ΤΙιλΐ 10 15 ποῦ (48 Ῥγίοθ ἐπουρῃ!) ἃ [,δ ἴδηι), Ἀρρθᾶτβ 
ἔτοτῃ {Π6 οἰϊδί!οηϑ ἴῃ εἰβέεσίϊη. Βραδὺς 18 ορροξοά 
ἴο ἀγχίνους, γεαάν ισἱέίε. 80. Ατὶδίορῃ. Νυῤὶ 120. 
ἐπιλησμὼν καὶ βραδὺς, ὅς. 1ὲ 156 οἴξῃ Δϑβϑϑβοοϊαίοά 
ἢ ψογά 8. ἰηἀ!σδίηρ βευρί{γ, ἀ.}} 689, ο. ΤὨΘ 
[,αἰΐη δαγάτδ 18 ον θη Εγ ἀστγινοὰ ἔγοπὶ {π6 2 )ο]!ς 
βαρδύς. 

20. οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τ. Χ, α. ἃ. “Ἀϊὰ γε 
ἀοιδύ ψῆθίῃογ 9685805 ψοῖα ἰ(ἢ6 Μρδβ818}, ὕδθοδιβα ἢθ 
ἠϊοὰ ὁ Νον [18 νΕΣῪ βιι δε ηρβ δη ἀθδίῃ τηδῪ 5ον 
γοῦ οἰθαγν ἰῃδῦ ἢ6 5 [ἢ6 ρῥγοιμϊβοα Μαββίαῃ. 14 
Υ6 ποΐ Κπον (ἢδί 1 ννὰ8 ἀδογϑοα (ἔδει) {παΐ {Π6 Μεοε- 
518 Βῃου ]α δἰίαίῃ ἴο ΠΟΠΟῺΓ δηα σΊΟΣΥ [Ὠγουρῇ πιυοῇ 
{ιθυϊδίοη. (Εοβοημῃ. δηαὰ Κυΐη.) ὅ66 Αςῖβ 14, 92, 
δοποασίίρθηῃ δρροβίίθϊν οἰΐθ8 ϑιγῃορβὶβ βόθδγ. Ρ. δ!. 
ΤΡ ἃ τῇδ Ὁπάογροοβ ΟὈ]υγρδίίοη δηὰ ἐγ θυ ϊδίίοι 
ἔγοῦλ ΡΠ] ΔΏΓΠΓΟΡΙς τηοίνοβ, ἢ6 {ππ8 ΡΥΘΡΑΓ68 ἴὸσ 
ἨϊΠ)56] δὴ δηΐγδηςο ἱπίο (Π6 {πΐυγα ψοῦ]α.᾽" 4685 
ΠΟῪ Ρτγοσεθαβά ἴο δπιιπηογαΐθ δη ἃ σϑοῖξθ νϑγίουϑ ργο- 
Ῥἤθοῖθ8 οὗ [ῃ6 ΟἹ ᾿Γεβίαμπηθηΐ, δηὰ ἰο δχρίδίη (6 
{τὰ Ὠδίαγα οὔῃο Μθβ81:4}195 Κιηράοιι, ἢ ογάοσ ἰο Βῆο 
Ποῦ ναΐη δηά {Ὁ {1Π|6 νοῦ ἴῃ 6 ΟΡΙΠΙΟΠ5 γοϑρϑοίίπρ {Π6 
εαγτλίν Κιηράοπι οὗ [6 Μαββῖδἢ ; δπᾶ, τηούθονοσ, 
ταὶ Ὀγ [ἢ6 ρΡΘγιοάβ ργομπβθα -ὍΥ ἰἢ6. Ῥεορἢοίβ σοῦ 
τηθᾶπί {Π086 1 ΨΜὨϊοἢ 8η δοουγαῖα Κηον]οάρε οὗὨ τῇ8 
Τεἰέγ, δῃὰ οὗ ἴῃ6 πιοάθ οὗἉ ψογβρρίηρ Πίπι, βϑῃου]ά 
Ὀ6 ἀιββοιηϊηδίοα ἐῃγουρῃουΐ {6 ὈΠΙνΘΙΒΘ ; δηά τῆδὲ 
1ξ 8 ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ογ ἴῃ6 Μαββιδῇ ἰοὸ βυ δον ἀθαίῃ, ἴῃ 
ογάογ ἴο εβξδες {Π 686 ἱπιρογίδηξ βηά3.. 

’ Φ7. ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως. Ἐνθδῃ 1ῃ {π6 ΒοΟΚΒ οὗ 
Μοϑβ68 ἔπϑιϑ δα ργορἠφοϊθϑα, 5, ἴου Ἰηβίδῃςθ, [Π056 ΓΘ- 
βροοίψφρ Εδαυ δῃὰ 1)4η, ὅς. Ὑἤογθ 4γΘ 4130 ἴγγρθ5 
Δηα 5υιη0 05, 88 Οὗ [πΠ6 βογρϑηΐ ογεοίθα ὈῪ Μοβϑβ: 
8η4 450 βϑοῃῆθ σοηηδοίοα νι τα 8118 οὗ Τλανι, 
{16 οχρίδηδίίοη οὗ σψῃιοἢ (ἢ γῖϑὶ ἀδ νογοὰ ἴο {Π6 
ΑΡροϑί6β, δῃά {π6 Δροβίίεβ ἴο τ.8. [{ 866 Π|8 ργοῦθδ]6 
ἴοο {ῃδὲ ἃ 81π|1}4Γ ΤΥ 5{108] ἜΟΧΡΙΠΟΔἰοη οὗ οἴ οΣ δυρΝα 
ῬἤΘοΙοΒ νγὰ8 ἀβνογοα ὈῪ (ΟὨγιδί, οσ ΌΥ 6 Ηοὶγ 
Ρ γι, ἀηᾶ ᾿δηἀθα ἀοτη ὮΥ {τϑα!Ποη 1 (Π6 ΟΠυτοῇ: 
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86 οὗὨἨ (πὸ δαῖτ οὗ 1ϑ88ο. Βιυι ἸΏΒΏΥ 806 ἢ ΔρρΡ]σ8- 
«ἰοῃβ8 γος ἰῃ δῇδοσ ἄρὲβ ἀγάνῃ [0 8 τι 8164] ρυγροτςῖ, 
ταίθογ ψἱἢ ΡἱοΟΥ (ηδη Ἰυάριηοηί. δὸ δγάιιουδβ ἃ 
ψοτκ ἰ8 1, φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν. (ατοί) Το δῃ- 
εἰοηῖ στοαῖς σομηοηζαίοξβ, Δηα ΘΒρθοί! ν ΤΏ ΘΟΡἢΥ- 
Ἰαςοΐ, (νἢο ργϑβογνθϑ τυ ςἢ οὗ {Π6 οἰά τπηγϑβ[1ς 8] 1ηΐοε- 
ῥγϑίδίίοη, βιγ]δά {Π6 ἀναγωγὴ,) Μ01}}} ΒΌΡΡΙν Ρεγρείιαδὶ 
ΘΧΔΙΠΊΡ[65 οὗ {π6 ἰαπιοηίδ 6 δῦυβ6 δάνογῖθα ἴο ᾿γ ατο- 
κἰὰ9. Ἔδ6 ρεηοῖραὶ ῥγορίιθοῖθβ οἵ {6 ΟΙα 'Γεβία- 
τάοηΐϊ, ψ οὶ 6805 ΤΏΔΥ πᾶνα οἰἰδα οἡ (18 ΟσσΔΒΊ 0, 
δα Ὀτουρῆι [ογνψαγὰ Ὀγ Φ. (δρο] 8 ἴῃ ἢ18 0858, δῃὰ 
ΘΒρθοί ν Ὗ τπ6 ῥτοίουπα!Υ συ! Βρ. Ημδῖ, ἴῃ ἢ 8 
Ποπιοηϑίγ, ἔνδηρ. Ῥτορ. 7. Ρ. ὅ68. δὰ Ρορ. 9. Ρ. 
668. ἤθγ 4}1 ἰῇς ργορῇθοιθϑ σοῃσογβίηρ (Π6 Μ68- 
δἰ ἴῃ (6 ΟΙά Τοβίδιμθης ἃγὰ Τορίοιϑὶν ἀείδ 6 
δη4 ᾿Ἰοαγηραϊν 1ΠΠυδιγαϊοά. 

428. προσεποιεῖτο ὐρ μαρο νει πορεύεσθαι. Τα ψογὰ 
“προσποιέω ὈΓΟΡΟΙΥ ἀθδηοία8 (0 δρρτγορεῖδίβ ἔο δῃΥ͂ 
ὉΏ6,. ἃη, ἴῃ. (6 τη ἀ]6 νοὶςθ, ἴο δρργοργίϑίθ ἴο 
᾿οποδοῖζ, ἴο πηαῖζο οη65 ονῃ, ἰο δκα ἴο οὔ ϑϑοὶῖ, δηά 
οἴη, Ποία ΡΒ ογ ΠΥ, (89 6 Γ6,} [0 κ»αΐε ὧδ 7.3. [{ 
15 ἔγθαι θΏ {1 υδ6α 1η (ἢ6 ΟἸαββὶοαὶ τυγιΐθγβ, αηἀ βοπιθ- 
{{π|68 ἴῃ {6 ϑορί. 88 1 ὅδϑι). 21, 41. ὅδ66 δἷβο ὁ ὅδ. 
18, ὅδ. ΟὨἀπρΡ6}} δηά Ἰ)οθάγιαρθο τγοράδθγ, “ὃς 
ΒοριηΘα 848 1 Πα," ὅς. Βιι 1 ρῥγεΐδσ. οὔγ οοιῃος 
“ψνογϑίοη, “6 τηδάβ δ (οιυρ 6 νοῦ ]ά," ψὨ]οἢ 18 
8 6]ΠΡΈ16Ὰ] εὐμεάνοα ἴοτ΄ ““λ6 πιαάδ (ἃ τηοϊ! 0) ὧς 
ἐλοιρ ἡ. Απὰ βο Ευζῃγηίβ βθθῖῶϑ ἴο ἤβνα ἰβκθῃ 
11, ῇο δα δη8 ἐσχηματίϑετο, Δηά Ηφϑγοῖ. προσποι- 
έται' σχηματίξδεται. [τ δαο8 ργοθδῦῖὶα {παὺ {ἢ 18 
προσποιήσις οοηϑίείοα 1η πιοέίοπ απὰ ποδέμγο; ἀπά, αἱ 
αι γα 1 αἴογ( 8 πο ργουῃά ον ἰουπαίηρ᾽ ἃ οἰαγρε 
οὗ ἀϊδεὶηεμίαίίος ἀραϊηϑῖ οὖν δανιουγ, ΟΥὁἨ δῇργαϊηρ 
ΔΏΥ ΘὨΘΟΌΓΑΡΕΠΙΘὨΐϊ ἴο [6 ῥγδοίϊοθ οὗ ἀϊββι πηι] δέῖθα 
ἴῃ οἴδοτβ. Βοβίθβ (48 ὑὐγοίι8 γοιηδσ 8) {Π 6 88 
ποῖ ἃ βΒῃδάον οἵἉ ἀϊ5ϑἰπηυϊδίίοη ; [ῸΓ «Ψ}6808 τνᾶ8 ἀϊγϑού- 
ἰῃρ [8 βίθρβ 88 1 ἴο ρὺ οηνδγάβ, δῃῇ ψΟῦ]α ΓΘ Υ 

π᾿ ΤῊ βιυάθηί Μ]}] οὔβογνα {ἢ 6 τότ οἰθρδηίΐ, που ρῆ Γαγο ἔοττη, 
ἴθ πὩςἢ δῖα 15 Ἔχργεββεᾶ 1η ΑἸἤθηῃ. 270. Ε. οἷος τ᾽ ἦν ἀπανίσ- 
τασθαι. 
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αν ροῃο, πδὰ 6 ποῖ ἤθφῃ ὙΠ 8414 Ὀγ {Ποὶ 
ἔγίθπα ὶν ππρογίιηϊ168. (στοῦ! 88 ὮΘΓΘ σΟὨΒι ἄο θι 
188 βΒιιδ]θοι οἵὗὨ ἀἰββιπιιϊδίίου θοῖμ ἘΠΘο]ορίοα! Υ δηΐ 
ΤΑΟΓΆΪΥ, ἢ ἃ ΝΟΙῪ ἰοηρ δηά ρῥτγοίοῃπα ῥ)]οβορ)ιὶς 
ἀϊϑβογίδίίοῃ, ἱπίο ψ δ ῖοἢ 1η6 παίαγα οὗ ΤΥ ρίδη ψ}}} 
Ποΐ ΡοΓΏλΐ 6 ἴο Θηΐο.. 
ι 29. παρεβιάσαντρ αὐτὸν, 1. 6. πηρργίυηθά ἢ. ΓῊΪ5 
ψογά, δηα οἰἤοΓΒ οὗ ἃ ΒΙ ΠΉΪΆΙ 8686, 86 ροἴζθηῃ τι864, 
μοΐ οὗ Ρἤγβίοδὶ θὲ πηογὰὶ σοιηρυϊβίοη ; δηα 850 ἐῃθ 
ψ ΟΣ οσουτγε ἴῃ αδη. 88,11. Φυάρ. 190,7. δ66 [88 
Ὡοία οὐ Μαίι. 14, 24, ““ἼΠ6 οχργοββίοῃ, ἴῃ ϑδιισῇ 
φ8858, (54 γ8 ΟΑΠρ0611,) τηυδῦ ἀἰνψαγβ μ6 ἱπίδγρτγοίθα 
ΒΟΠΟΓΟΙ ΩΣ [0 ρορμέαν δαρὸ. ἴ βδρθϑβ βιιοἢ 88 1018, οὗ 
ΘΧργοβϑίηρ ρζιθδῖ ὈΓΘΏΟΥ οἵ 5ο]]ο  δίίοη ὈΥ ἰθγιηβ 
ΨὨΙσἢ, ἴῃ διγις 658, ΠΡ ἔογορ δηα σοιριι 5ίοη, 
ΔΓΘ ΘΟ ΠΊΟΏ 1Ὼ ΘΥΘΙΥ ἰοηριιΘ.᾽ἢ ᾿ 

90. πρὸς ἡσπέραν ἐστὶ, δ εἰβίοϊη τγοιηδτκβ ἰῃδὲ 
πρὸς ψιἢ πουη8 οὗἉ {1π|68 ἀδποίδβ {6 ργοχί μα γ οἵ 16 
(Δηϑν ογιηρ. [ρ οὐἷν ἐοισαγε5) ; .Δη ἢρ (Πρη εἰΐρ8 Τἢα- 
εγά. 4. 185. πρὸς ἔαρ ἤδη. Κιιϊηοεϊ Δι148, 08. Αηέ. 
ὅ, δ. ἐπεὶ δὲ πρὸς ἑσπέραν, ὅζο. [Ι͂ῃ [ῃ8 τοῦ μεῖναι 
ΒΌδια ἕνεκρι. 
᾿ς 81]. κλάφας. 8686 {Π6 ποία οὐ Μαίε). 14,19. ὙΤΠῖ8 
ἀγ8 ΠΟΠΕΓΘΕΥ (ο {86 οὐυβίοτη οὗ γι θ8ί8 : β8ἴησ6 [Πδὲ 
οἰῆςφ Ὀαϊοῃροά το {μα δηξεγίδίηθγ, (85 γ͵1ὰὸ ἢηά ἔτοηι 
ΧΘπόρμοπ, Ηοπιογ, δθὰ Αρυϊεῖυ8,) οσοθρὶ ἤθη 
(86 Βοβί, ουΐ οὗ τεβρβϑοί, οἴοβα ἰο γϑδβίζῃ 10 ὁ [(ἢ6 
ξυοεοί. ((τοῖ. δηΦ Ῥγοθ) Ἑτοιὰ δ}} {πΠ6 οἰγοιιπι- 
βἰδησοβ, 1 15. γἰδίῃ (μὲ {μ|8. 8 ἃ σοιοπῖοῃ τηρδὶ, 
Δῃἃ ηρί, 8458 βοιη6 ῥτγοίθηῃᾷ, (6 ΕἸσὨδεῖβί. 
, 81, αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ. Οδ (6 ἴπν 
Ῥεβιηιοηίβ θαὶρβὶ ζοιηρνεά, δΔηἀ Οἡ ἃ ὨρΡΆΓΕΓ Δρργοθοῖ, 
186} ϑερδη (ο ρεγοθῖνα δηά σϑοσρτΐίϑα Ομιβί. 850Ὸ 
(νη, 21,190. Βοβοημι. οὔφογγα8, (μα΄ (ἢ 6 ΘΧΡΓΘβδιοῃ 
οὗ (ἢρ φγε8 Ὀβίῃς ἜΘ Ὁ: ἰ5 πδοὰ Ὀγ ἰ(6 ΠΟΡτοννϑ, 
ποῖ οηἶγ οἵ (ῃοβ88 ψἤοϑα οὐδ σα ρήνψδιοαϊἠψ, Ὀν: πιο- 
γαΐίν οἸοβαά, οὗὁἩ ῃοβ6 ψῇὸ 8ὲ ᾿θηφίῃ ρϑγοθῖνο νῆας 
{Ππ6γ Ἀαΐογο (8164 ἐο ἀϊβοθοσῃ. δ66 (βῆ. 8, ὅ---7. 21, 
190-22, 1 Κίηρο, 6,17--0. Βυῖ 8566 {π6 ποίβ οἡ 



δ68 87. ΨΌΚΕ, ΟΗΑΡ. ΧΧΙΥ. 

νοῦ. 16. [1 4ββθηΐ, ἢοψδνοσ, ἰο Ποάάνγιάρσεο, (παῖ 
186 Ενδηρο !βι βθθιη8 (0 ἱπεπηδίο (δὲ [86 ταϊγϑοι  1}5 
ἰηήμσπηςοο, ψὨϊςἢ Ὀοίοσγο ργονεηίοα (Ποῖγ κονίην ἢ1Πὶ, 
ψ8 τοηηονοά, (που ΟΥΒΟΙ οαἰγοιι πηβίδηςοβ τρὰῖ 
δ Κοη τΠ6πὶ ἴ0 ΤΊΟΓΘ δἰθηξινα οὈβογνϑίοη. 

81. ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτών. ἼΠοΙα 88 ὈδΟῊ 
Βοη6 ἀιδγθηςσθ οὗ ΟΡ πο 8ἃ8 ἴο [ῃ6 Πσοῃπϑίγιυςσί(οη 
δηὰ (ψῃϊοἢ ἀσροηαβ ὑροη 11) {Π6 Ιηςογργοίδιοη οὗ 
[Π6 ρᾶ888 06. 6, 8ἃ5 Κυρκε δῃὰ Βόβθημι. 858] 
ἴο ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτῶν (6 86η86 οἵ ἀδφραγίοα ζγουι ἐήθηι. 
ΟἸδοῖβ σοίογ (ἢ6 ἄφαντος ἴο ἐγένετο, Δῃα δἱ ἀπ᾽ αὐτῶν 
τη ἀογβίδηα πορευόμενος. Βυϊ {Π18 866 Π|8 ἴ00 ἈΓΌΙΓΓΑΓΥ͂ 
8 τἼο06Ἃ6 οὗ σοηῃϑίτυσίίοη. [ ἀρτοὸ στῇ Β6Ζὰ δηὰ 
Κυϊποοῖ, (ἢδιὶ {πΠ6 ἀπ᾿ αὐτῶν ἢδ8 16 8686 ΟΥ̓ αὐτοῖς, 
ΟὨΪΥ [ἴἴ 15 ποῦ οχρίοινο, δηκ 18 (48 Οστοί. οὔϑογνο8) 
ἃ δβοτί οἵ Ηθῦγαίϑπ),, βίποθ {ἢ Ὦ 18 οἴἴϊθη ρυΐϊ ρ]6- 
ΟὨ ΔΒΓ ΟΔΙΪΥ ἴῃ (ἢ ΡΪᾶςΘ οὗ (Π6 ἀδίίνθ. Τῆυ8 ἄφαντος 
ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτῶν 185 ἴ6 Β8ῖη6 ἃ5 ἐφανίσθη ἀπ᾽ αὐτών, 
Δη4 [86 86η86 Μ11] Ὀ6, “6 βιά άθη]γ ἀἰβϑαρροαγθά, οσ 
ἀερατγίεα ἴτοι (ποθ. ΤΠ6 σψογὰ 18 οἶϊθῃ, ὈγῪ {86 
Οτοοκ νυ ογβ, υ864 οὗὁἩ [ῃο86 ψἢο, 1 8ῺΥ ΨᾶΥ, δπὰ 
Εβρβοίδ ν αὐγωρέΐν οὐ δμἀάδεοπῖν, ψΠπγαν ἔγοῖ ΒΩ 
ΟΠ Θ᾽ 8 ΠΟΠΊΡΔΏΥ, ΔΠἀἃ ΞΓΘ ὯΟ0 ΙΟΠΡΟΣ ν]81016 (ο {ῃ6ηι. 
ἘΧΘΙΡ 68 ἀγΘ ργοαπςρα ὈΥ ΑὈτγαβοῖ ἴῃ ἰος. δ9θ5. 8δπα 
ἵνειβίειη. Τῆυβ Ευγρ. Οτ. 1405. ἐγένετο διὰ προδό- 
μων ἄφαντος. Αρο]!. 4, 1880. καὶ ἄφαντοι ἵν᾽ ἔσταθεν 
ἔνθ' ἄρα ταίγε φθογγῇ ὁμοῦ ἐγένοντο παρασχεδὸν. ΑΓαΑῖ. 
809. Τίνετ᾽ ἄφαντος. ΤΠοοοτΙῖ. [ἅ. 4, ὅ. ἄφαντος ὁ 
βωκόλος ὥχετο. 1)1ο. δῖς. 8, 60. ἄφαντον γενέσθαι. 
Αμὰ 4, 65. ἄφαντος ἐγένετο. Απη 4, 82. ΕἾοτ. 1, 1. 
“«“Ἐ' σςοπβρεςεία 80] δἴι8 681." 1[δάά, Ῥοίγεη. 4,6, 15. 
Ρ. 888. ἀφανεῖς πάντες ἐγενόντο. ΖΕ ΒΟὮΥ]. Αγ. 607. 
ἀνὴρ ἄφαντος ἐξ ᾿Αχαϊχοῦ στρατοῦ. ΤΒυοσγα. Τ. ὃ, 
189. ὅ. ἀποπλέων ἐν κέλητι ἀφανίϑεται. ΡΪαί. 0, 04. 
Παραχρῆμα ἀφανὴς ἐγένετο. Ἡοτοάίΐδῃ 1. 1], ὅ. ἀδ 
Οδηγηοάς. ᾿Ενθὰ καὶ τὸν Γανυμήδην ἁρπκασθέντα ἀφανῆ 
γένεσθαι λόγος. ϑορῇ. (ἀ!ρΡ. γε. 87, δ60. ἄφαντος 

4 Ογδάοοκ, Βγοππίυβ, δά δοδμοοιίροη, δυρροβα ἰπδὶ πἷβ υπάον- 
ἰδἰκίης {πὸ οἶος οὗὨ Ὀτεακίης τοδὶ, οὐ βοῆιδ ρϑου ᾶγ δοιϊίοῃ ΟΣ 
δεείυτα ἰῃ ροτγίογιίην ᾿ἴ, ννὰς {πΠ6 {Πρ τΠδὲ πιδας (Π6 ἀϊδοονογγ. 
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ἔῤῥει θανασίμῳ χειρώματι; ϑορποςῖοβ (Πρ. Τγσ. 
881. Βροίκβρῃ τη ρἤοσ Δ} }γ οὗ ἀνίηρ. ἀλλ᾽ ἐκ βροτῶν 
βαίην ἄφαντος πρόσθεν. Χοη, Αρθ8. θ. οΓα ἀφανί- 
δέεσθαι 156 ορροβεὰ ἴο ἐμφανὴς εἶναι. Χαη. (γη. 10, 
48. εἷς τὴν ὕλην ἀφανίϑεται. ΖΕ] Δη αν. Ηἰ5ι. 1, 15. 
ἀφανεῖς γίνονται ἐκ τοῦ χώρουι ὭὮ.. (488. 1006, δ0. ἐς 
τὴν γὴν ἀφανίξεσθαι. ατῖρ. ΟτΓ. 1496. ἐκ θαλάμων 
ἐγένετο ἄφαντος" δηὰ 1567. ἄφαντος οἴχεται. ΠΟ 
[0] ον ηρ ραββᾶρα Οὐ λιοίδη, Τ᾿. 8. Ρ. 62. 15 τοιηδικα- 
Ό]ε : αὐτὸς δὲ ἀπολιπών μελαθὼν, οὐκ οἶδ᾽ ὅποι ἀφανὴς 
ᾧχετο ἀπιών. Μοβῖ σοπηπγεηίδίογβ ἄρταα (ἢδΐ ὙῈ δΔΓ6 
Ὠοΐ [ο Β|ρ0όοβ6 [δὲ ΟἿΓ 1 ,ογὰ νϑηϑῃθα 848 ἃ βρθείγο 
τηῖρῆς 6 Βρροβοά ἰο ἀο. 4.8 ἴο [Π68 »ίαΠΠΟΥ ἴῃ ΝὮ1ςοΪ 
1ἢ15 ἀΙβαρρθάγδαδηςα ννἃ5 οβδοίθα, ατγοίυ8 νϑγγ» ργὺ- 
ἀΘΏΓΥ ρῥγοΐδϑϑοβ (δι ἢ ΚηοννΒ ΠΟΙ Πρ ΠΟΤ ΔΡΡΙ1ςα- 
ὉΠ6 1π8ῃ (86 βαυϊηρ οὗἩ Β481}, τὸ ὅπως μὴ περιεργάϑεσ- 
θαι, Ὠοΐ ἴο ὈΠ51}Υ Βογυη]Ζο τῃ6 ἄοιυ. ΟΥ̓ 1Π6 ἐῤγόθ 
ΤηΟ663, ΠΟ ΓΙη1165 Ὧσ, ἢ Μ ΏΙΓΟἢ 10 περ έ πανα Βαρροησά, 

, ἔιοο ἈΤΘ ΘΆΒΙΟΓ οὗὁἨ σομηργεποηβίοη: θὲ τη6 (ἢϊγά, 1 
να ποΐ νθηΐζυγα [0 ργοποῦησα ἐηιροδϑὶδίθ. ἘῸΥ, 
σοπίϊηιι68 ἢ6, Ὦ1]6 6 γα Θπογυβίθα ν ἢ [15 ΘΑ ΠΙΥ 
οἶαγ, γγχὸ σδῃῃοί διίίδίῃ τπίο δυσῆϊ ἰπαΐ γορασγάβ (ἢ ς 
ὨδίυΓΟ οὗ δηρο8, οὐ (ἢδι ψῃϊοῆ 8ι. Ῥδὺ] “8115 {Π6 
ΒρΙγιυα] Ὀοάγ, δχοαρὶ ὈΥ νΘΓῪ ἴδίηϊ σοῃ]θοίΐυΓαϑβ; 
ψ ὩΙΟἢ Βῃου]ὰ ρΡαΐ ἃ οἰ6οΚ ο ΟἿΓ ναϊῃ συγιοβιίγ. ΤὮς 
ὙΘΆΒΟΠ (58 Υ5 τοἑπγιαίαν. ἴογ {18 δογιρί δῃὰ ἢδβίυ 
ἀδραγίυτα νν88, (πὶ (Π6Ὺ τη ΐρὶν ἸΔΓΓῪ πο Ἰἰοηρογ, Ὀυϊ 
ταϊυγη (0 {Π6 ἀ 5.0 10168 : ἴογ ἢδ ᾿πιοηἀ θα οἡ (ἢ 581Π|6 
ΟΔΥ ἴο ἄρρθϑᾶζῦ ἴο αἶ. Αἴἶΐζοσ ἃ]}, 1 ἀο ποΐί 866 ἢον ἰἴΐ 
σδῃ Ὀ6 σοῃοϊυάοά ἔγοιῃ {(Π6 ψογαβ οὗ τῃ6 Ενδηρε δῖ, 
ὋΓ ἔγοήι 8ηγ οὗ {Π| ραβ8βαρθβ στ ψ ΠΟ ἢ (ΠΘΥ Πᾶνα 
Ὀεόθη Πσοιῃρδγοῆ, ψῃοίποῦ (Π6 τοῦγοναὶ ἴῃ αιυοβίοη 
ὙὙΔ5 ΠδίΌΓΔΙ, ΟΥ ρῥτοϊοσηδίυσαὶ.Ό ὙΠῸ πογάς8 β᾽ 0] 
1ΏΡΙΥ {πὶ ἢ6 88 νι δάγαψη, οὐ Ὑπάταν Πιβε 
ἔτοιῃ {ἢ θη. 

82. οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη, ἀϊὰ ποῖ οὐγ Ποετγίβ 
Ὀυγη ψἱΠίη υ8. Κυρκα οὔϑεγνοϑ {(Πδῖ (π6 ψοσὶὰ κάιεσ- 
θαι, 15 οἴϊοη υϑοα οἵ υσλοηιοπέ σοπιπιοέϊοη ἀπα αβδοί ἢ 
οὗ {{|| πιῖπαῖ, Θβρθοῖα γ Ἰογ. 80 θοῖῃ ἰῃ6 ΗδΡΓεν, 
Οτεεκ, δπὰ [μ11ὴ ψυτῖοτβ. Ὑμυ59 Ρ5. 80, 4. ἐθερμάνθη 
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ἡ καρδία. 46Γ. 20, 9. (ἰς. ἄς ἤη.. 4, 8:1. Ἰπορρῦπ 
ἸσιϊαΣ 608 4} δυαίυηΐί---Οὐαὰ 1116 ᾿πορηΐδί ὃ τοϑἢῃ- 
ὥυᾶὶ οἰζίυ8, 9ἱ δεάθηΐθιη δοσδρϑσιί. δὸ ἰῇ οἵδοσ 
Ῥδββαᾶροβ οὗ (Ἰσοσγο, ργοάιοθά ὈῪ ὲἥ εἰβίθίη. 1 δηά 
ἴτοιῃ ἰἢ6 βα πι8, “",'ΜΥ 80} 15 δίῃιγεί ἔογσ. σοά, γρᾶ 
δνϑη ἴογ ἐἴ ᾿νιηρ Οοὐ; ᾿ ψὨΙΟἢ 15. ὈοΑμ ΠΥ 1]- 
ἰΔιοα Ὀν (ονΡΟΓΊη ἢ18 Ταὶς. “ ΗΙ5 νεγγ δου] δι}}γ8ὲ 
ἴον Ναίωυγθ ἰῇ ἤδῦ σγθθη διεγρ" Κγρίκα πᾶ9 ἰοῖς 
ὙὙ6}} ορβοενϑὰ {πδὲὺ (η6 Ενδηρο δέ ἀο65 ἠοὐ δα νη ἢ 
«τοὐὐδαέ ραγίϊου εν αἰδοίου ἰπριγ Ὠρασίβ γνογα Π]Ἰοὰ : 
δἰης8 11 νγᾶ8 ἃ σοιῃροιπηα ἔβα]! ηρ, τδθ ἢ0 μαΓ οὗ 
τοβροοί} δῇδοιοη ἰοψασγαβ. οηθ σψἢο ἢδὰ 50 δΔ0]}Ὺ 
οχρομμῃαοά (ἢ6 ογδοὶθϑ οὐ ἴῃ ργορῃρίβ; οἵ ἀεϑβὶγς ἴο 
ἸΟΏΡΘΣ ΘΗ]ΟΥ ἢ 15 Βοος! Εἵγ δπὰ 1ηβἰγυοίίοη ; οὗ 7οψ, βίπος 
1Π6Ὺ δῃχίουϑυΥ Ἰοηροά (μδὲ νι μδί ἢ6 84 τδυρπῃΐ ΤΠ 6} 
οὔ (δα τϑϑιυγγθοίίοη οὗ (6 Μοεβϑιδῆ βῃου ἃ ῥγονθ ἔγα, 
δηὰ ((πουρχῇ ντἢ βρη Πμποίυλίίοη οἵ τηϊηα,) το]οϊορα 
ἴὰ [86 Δηποιρδίοη οὗ ἰδὲ ἐσ, (Κυρκ9.) ἰζη]θοβ 
(ϑαγ ἴῃ 6} οὔ τοὶ πμάβ δά 6θ νεϊϊοα ὈΥ ᾿ρηογάᾶῃοθ, 
ψ βῃου!ὰ αν ΓΕοορὨϊΖρα ἰιπὶ ανθὴ Ὀρίογρ ἢ βδι ἰρ 
ταθδί ΜΠ τ18, ΌΥ ἢ18 ΠΊΔΏΠΡΘΙ οὗ 1τηβδίγυοίίοη. ΕῸΥ, 
Ὀεβι68 {Π6 σψεῖρῃιί οὗ 818 ἀγριχοηίβ, δηα τἢ6 σου ΓίαδΥ 
οἵ. 815 δά έύγθϑβ, ἔπθσ ψὰϑ8 δα δὰ 4 αἰυΐπε οἴἶέοαον 
ὙΔΣΙΏΪΏΡ ΟΌΓ ἤθαγίβ, βιιοἢ ἃ5 6 ψε τ ψοηΐ ἴο ροσσεῖνο 
ἴῃ 18 ἔοσιηοσ ἰπβίσιοιοηβ. ((τοί.) 

86. Ἰησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν, .Φοἢη Δι145 ὀψιάρς 
φῇ ἡ ἐκείνῃ, καὶ θυρῶν κεκλεισμένων : ἰτοῃ ΜΏΙΟΒ, 
ΙΩΔΏΥ ἧδνρ ἱπίδεγθα {πδὺ Ζψ6βϑὺ8 θηϊοσθα {μ8 οἱοβεᾷ 
ἄἀοοῦβ Ψιδουΐ δι γγίηρ (δ οἡ {μρὶγ. ίησόθ, Βυΐ 
τρη 16 νουϊὰ ἢανα Ραδϑῃ ψυίθη διὰ τῶν θυρῶν κεκλε- 
σμένων. πάρε, ἰδ6 ἰδὲ .ψογβ νὰ 2015 γ 8 Γϑίβγ.ε 
Φη66 ἴο [Π6 ρτΓοοσδαϊηρ διὰ φόβον τῶν ᾿υυαίων. Βωὲέ 
(49Κ βοπῃθ) [48 ποῖ Φοῇη ἠοϊδαά (μὲ {π6 ἄοοιβ ψογο 
ρθη τὰ: Ρῥυΐ δυςῇ. τηϊπυίς 245 (δῖ, (1. 6. 
νΠοίμοσ .68118 ΠϊπΊ86} οροποά (86 ἄδοε, οὐ ογάογοά :ὲ 
ἴο Ὀ6 οροῃθά,) [ῃς Ενδημο 88 γα ποΐ δοουβίοιμρα 
10 ἴοπμοῇ οη. Βεβίάθϑ, 84 06 ἀϊβοίρ]69 ἔγουχ Ἐμω.- 
ΕηΔι18 8150 ξῃἰΘΓεΩ ὈΥ 1[Π6 οοβεὰ ἀοοῖβ Ὁ ΤΠῈ ποχά 
ἔστη, Ἰηαϊοαίο58 (Πδ} «6808 Δρροαγοὰ βυδάθηυ δηπά 
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ἀπόχροοίρϊγ. ΤΠ εἰρήνη ὑμῖν, ψὰ8 ἃ ουδίομηαγν 
ἔοτιῃ οἵ βαϊυίδίίοη, (Κυϊ.) 

97. πτοηθέντες. ὟΝ οἰϑίοϊη οἰΐξος Ῥοσοακ, ἴῃ ἢ 8 
Ῥοτία Μοϑβ. ρ, 214. Β. Αδγοῃ [ινιία, τοίργσθηίθ 048 

΄ ΖΑθδΓΆ, σΟΓΙΡΟΓΙΙΒ 1 τηπήυτη [ας ΓαΠπὶ βἀτηΐβδὶ αθδ- 
ἴυοῦ βίδία!ἑ ΦΧΟΘ]θης85 ργδάυβ, 1. υἱὐ οςμ}Σ ν᾽ 
ἔαρσίαί, αυδηἀοσυηαιδ ᾿ἰδίεγα ουρίδί. Φ. ᾳυρῃ]θδοί 
Ἰοσπι οδἰϊδπιὶ οσο] 30}π| ἹηρΤΘα ΔΙῸ ΠΟῊ Β6οὺΒ ἃς βρὶ- 
τιῖσ8. 8. ΌΓΕΝῚ [ΘΙΏΠΡΟΓΙΒ ΒΡΑΙΟ ἃ ἰΙοοοὺ βυ0 84 ἰοσιῃὶ 
Ἰοηρσὲ τοτηοίμπ ἰγδηβίδιγδίωηγ, νοὶ 4114 Ἰηἀυςαη ἔοτῃ)8 
ΤΤΊΠΝΝ ὝΝ2, ἀπ οί 85 συ 4.6 ΡΟΓΒΟΏδπι τηυίαγα ΠΠΡ0ι1|6- 
τὶ. Ὑη6 ΟΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ στοηθέντες Δη ἔμφοβοι, δΓ6 
ΒΥΠΟΏγΥτΩΟΙΙΒ, δυΐ Ἰοϊηθα ἔογ [ἢ 6 586 οὗ βίγοηροΊγ ϑη)- 
Ρἰα58.1( Τα 2 θα» ἴ2ῶ0 ἃΓΟ586 ἴγοιῃ (Π6 βυδάθῃῃθδβ οὗ 
ΘΒ 508. ἀρρϑάγαηςθ. ἴ[ὴ {ἢΠ]8 νον Ἦ εἰϑίοιπ σοίδσἢ 
1ο Αςίϑ8 12, 9. δη4 οἰέοῦ υϊπηε!8η, ΠΏ). 6. Ιπορίηδίδ 
δ 10ο δ!]οὶ πιοὶ Βρ6ς.168 ο1}]51 : Ορϑίαρα!, ἰοϊατη 4116 
σογριιβ ρεγέυαϊ {ΓΙ ρΊ 0 ρᾶνΟΥ : ὨΘαΙ6 8] 106Γ, 4.8 5ὲ 
γαῆδ ΟΡ] οογοῖαῦ ΟΟὨ] 8 ̓ΔρΡῸ, ΤηΘη6 σαρίυβ 5ἰδίϊ, 
ΑἸ οΏρ' ΠΏΔΏΥ ΟΥΠΘΙ ΟΡΙΠΟΠ8Β ΓΟΒΡΘΟΓὩρ Βρι 1118, δηά 
1 οῖΓ ΡΟΥΘΓ ΟΥ̓ΘΣ πη6ῃ, ἴ6 «“6τ΄ὶὴ]8 τῃουρῃϊς, ἐδᾶὺ {ἢ 6 
ἍΘΙΟ ΒθΘΟΙΓΟΒ δηΠ ΘΙΏΡΙΕΥ ΘρρΘάγδησα8 Ὀτουρῇς ἔοι: 
ψατα ὈΥ ἀξοῃΊ0}8, δηά (δύ [Π6 8οι} οὗ ἃ ἀραδᾷά ρϑζβοη 
σουἹὰ ἀρρθᾶγ οἱοίπεά 1ῃ 4 νἱβιῦ]6, [Βουσῇ νῦν δ}Ὁ- 
16, θοάγ. 866 4208 Δηΐ. 1, 90. 9), ὅ, 6, 1. (Κυϊηοεὶ.) 
566 Βρ. Ρρϑαγβοῃ οὗ 6 (γϑβϑά, ρ. 462. 

88. διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν. Υ Εἰδίο!η φομὶ- 
Ῥϑῦδβ (Π18 Θκργθϑβίοη ὙΧ{ἢ} ἃ Β.Π}}}8 οὔἜ ἴῃ Ειϑ(βίῃ. 
Ρ. 669. 11. ὑπονοίαρ ἀναβησομένης εἰς νοῦν. ὙΊΓρ. ΖΈη, 
1, δ82. Ναίε 1)ρᾶ, φυδϑ ὨΠΏΟ δ: η0 8θῃξθης ϑυιγρὶ ἢ 
Βογοβοθπῃ, ΕΗ. 24, 4. αὐ δδοθηάογιμηέ ἰη σορδἴο- 
ὩδΘΏ. δ κ]50 χοΐδιβ ἰο 1 (ὐοσζσ. 2,,9.. ϑοΒ  ΘΌΒΠΘΣ ἰ5 
ΨΙΟῊΡ; ἰῃ σαγίηρ (πδὶ {818 18 ἃ πηεῖα ΗΘΌΓΟΥ ἰοσιηηἶᾶ. 
7 5 ἰουπά τη ἰἢ6 (Ἰ]Δ55168] το 8, 88 ΔΡΡΘδΓ8 ἔγοπὶ 
(6 δρονθ.οϊ θα ρᾷΞβαρο8 : 8Δη6 15 ποΐ ὙΔηΓηρ ἴῃ ἢ 6 
τὴοάστῃ ἰοηρθθβ. 1 σαηποί ἐπογοίογα ἄσγοα ψἱτἢ ΜΓ. 
Ηοτηο (Τηἰγοά. 2. Ρ. 95.) ψῆο δχρίδιπϑ 1ἴ, “ΠΥ αΓγὸ 
{που ρ 8 ἴῃ οὐγ ἢοαγίϑ." Α πιοάθ οἵ ἱπῥοεγργοίδίου 
παι (1 {π|0Κ} υἱίεσ!γ ἀοδβίχσουβ τ 6 Ὀδδυ οὗ {Π6 



δγῷ ΒΤ. ΨΥΚΕ, ΟΗΑ͂Ρ. ΧΧΙΝ. 

τ οίδρῃον, ΜΠ] ἢ 18 νΘΓΥῪ σοι ὄνθῃ 1Π (Π6 πηοάοΓῃ 
ἰδηρυδραβϑ. 

80. ἴδετε τὰς χεῖρας μου καὶ τοὺς πόδας μου. ΟὐΓ 
ΤΙ οτὰ ἰηἰεπάοα ἴο βῆον ἴδ6πὶ (δι 6 ν48. [ΠΕΣ ΨΘΓῪ 
τηλβίου Ψῆο δα θδθθη ογυςϊῆοα, δηἀ ποὶ ἃ βρϑοῖσε : 
(σπθῆσο 6 δά α8 αὐτὸς ἔγω εἶμι) δηά ἰῃαΐ {πον ἀϊὰ 
ποῖ ὈΘ6ΠοΟΪά οηἱγν (ἢ δομέ οὗ ΤΠ 6ῚΓ πηδϑίογ, δηἀιιο ψ ἢ 
8 Β00 {16 Ὀοαν ; ἢδῆσθ 16 5408, ““ Υα 866 {{|6 508 Γ5,᾽ 
ὅς. ᾳ. ἀἅ. “Ὑοτγα (η6 ἐεϑίϊ ποῦ οὗ ἐλέηρδ ἃτὰ αἱ 
Βαηά, νῆδί πορά οἵ εὐογάξ  Ὠδηᾶϊα τη6," ἴδεϊ τη6.᾽ 
16 “εθὲ ἅτ τηθη(ζίοποά, ποῖ [δὲ (Π6Υ ψ γα ρογίο- 
ταίϑάα, (νη ϊο ἢ ψ͵ἃ8 οί ἴῃ6 οα56.7: (δ66. {{|ὼ ποΐθ. οὔ 
ἍΜ ῖίι. Φ7, 82.) τἰηουρῇ ψ6 ΠΙΔΥ βῈρΡρΡοβα ἐπδί {ΠῸΥ 
Ψ ΘΓ Ὀγυϊβοαὰ δηά νουηαθα ἔἴγοπι ἐπα νἱοΐδθης σοιῃ- 
ῬΓγοβϑίοῃ οἵ [Π 6 γορε. ΔΝ 

80. πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει. “5 Ρα988ρ6 
ἢδ8 θδ6ϑη ἰπϊαἰθα ὈΥ ΡΙΠοβίγ. γι. Αρ. 9, 19. λαβοῦ 
μοι, κἄν μὲν διαφύγω σε, εἴδωλον εἶμι ---- εἰ δὲ ὑπομεί- 
ναιμι ἁπτόμενος, πεῖθε καὶ ---- ϑὴν με, καὶ μὴ ἀποβεβλη- 
κέναι τὸ σώμα. ὅ8ο [λιοίδη, Η. Υ. 4, 14. εἰ μὴ ἅψαιτό 
τις, οὐκ ἂν ἐλέγξειε, μὴ σώμα εἶναι τὸ δὁρωμενον. Μίαχ. 
Ἴγτν, 15, 1. οὐ γὰρ σάρκες αἱ δαιμόνων φύσεις, οὐδὲ 
ὀστᾶ οὐδὲ αἷμα. “18 ψὰ8 Βροκϑη δοοογάϊηρ ἴο (ἢ 6 
ἘΠΊ ΟΓβδὶ ορί ποη οἵ 41} πδίίοηβ. θίβίθιη σοιῦραγοβ 
Β6νΘΓΑΪ ΟἸαϑϑίοδὶ ραβ8ᾶρ68 : 6Χχ. γ᾽. Ηοῃ. (λά. λ. 217. 
ἀλλ᾽ αὕτη δίκη ἐστι βροτών, ὅτε κέντε θάνωσιν, οὐ γὰρ 
ἔτι σάρκας τε καὶ ὀστέα ἧἷνες ἔχουσιν. Ον. Μοί, 4, 
448. Ἐτταπε ΘΧΒΔΏΡΙΘΒ 81η6 σΟΓροῦα δὲ οβϑίδυβ υ1π]- 
Ὀγ. (ἰς. Τυβο. 1,11. Θυϊηθ]Δη. 1). 10. Ὑιγρ. Ζ η. 
8, 700. Τοῦ οοηδίιι5 101 ο011οὁ ἀγα Ὀγδοἢ δ οἰγουῃ, 
ον ἔγυβίσα σοιηργθηβα οἤϊιρις ᾿ππᾶρῸ, ῬὰΣ ἰδανιὰβ 
νη 18, νοϊασιϊα 6 5. }1}}Ππ|ὰ δοηηο. Ηδ 4]580 οἰξββ 
βανόγαὶ Βα Ιηΐο8ὶ ράᾶββϑασθθ.0 [1 ΟΔη ΟἿΪΥ ΓΈΕΡ 

Ὁ Μγειδιθίη ρῖνοδ ΤΘΩΥ ΘΧΘΏΊΡ] 68 οὗ Ὑλλεῦίο, ν ἘΠ] Οἢ ΘΧΘΟΙΪΥ 
σοΥΓοβροηάξ ἴο οὔτ πογὰ “εἶ, οὗ νι! οὗ Ἰηάἀδοα Ιὲ 15 ἴῃ γαασξξ. 
ἢ Ὑειίσοιῃ ἴδ [Ὁ] οί, ραββαρα οὔ Ρ]δηΐυβ Μοϑιε]!. 2, 19, (οἰϊοὰ 
Ὀγ ΜΝ εἴ8.}) 1ξ ἀρρθϑᾶγβ (πὶ 1}: ἴδαϊ τγεῦα δογνιδέξμιες πα θὰ, ““ Ερβο 
ἄδθο οἱ ἰβἱθηΐιῃι, ρτίπβ 4υἱ ἴῃ ογυσοῖὰ ΧΟ ΟΓΓΟΡΙ, 864 δὰ 
Ιορε, υἱ ΔΗ Καηίαν ὀΐς ρεάξε, ὈΪδ8 Ὀτδοὶιῖα, 
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ΤΥ τοδάρθιβ ἴο {6 δα ποία οὗ στσοίϊυβ οὔ {ἢ18 
Ρᾶ588ρ6. 

89, 40. ΟὨγιδὲ ἐβουρῶξ (ἢδι [Π6 τοδαϊοϑὺ τηοάδ οἷ 
ΘΧ γρδίηρ {18 ΒρΟυβ  ΠΟυ 8 ἴδαγ ἴτοῖὰ {ἢ 6] τη 45, 
ΨᾺ8 ἴ0 ἀσϑβιγο {Π6πὶ ἴο ΒΌΓΝΟΥ [ἢ6 β0δγ8β οἵὗὁἠἨ ἢ18 Πδηαβ 
δΔηι ἴδοι. 

41, 42. ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς. ΤῊΪ8 18 
[ουηάροά ἴῃ παίιγα, (μ6 ἀἸβοῖ ρ1]68 γοί ἀοιδέρα ; ἃ5 15 
ΒΟΙΠΘ 165 16 6486 ἴῃ {Π6 ΟσΟΌΓΓΘΏςΘ οἵ ονθηΐβ νΘΓΥῪ 
[οἸἸοϊου8Β. δηα ψῃϊο Ὠάρρθη βυάδάθηϊν δηὰ τὑποχ- 
Ροοίραϊγ. Υἷἵὲνμ]τπηηκΚ 6 πον8 ἴοο ροοά ἴο Ὀεῖϊανα : 
δΔηά ἴΔΠΟΥ να ἃ ἀγεδιηΐηρ. Τῆυ8 Κυϊηορὶ οἰΐα8 
Ον!ά. “Ταγάδ βοϊθαϊ τρᾶρη 8 ΣΟ 5 1Π68586 4468 :᾽ἢ 
δηά ΥΥ εἰβίβίη οἰΐε8 [μἱν. 80, 49. νἱχ 581:0]1π|δΐ 1081 ὑγῷ 
πδοορίηδίο φϑιάϊᾳ ογθἀθηΐοβ. 1ἄρδη. Οἵ, 21. Ρ. 528. 
Ο. καὶ ὃ μὲν οἷς ἤκουσε πιστεύων, μεθ’ ἡδονῆς ἐτεὸν 
ἐδίδασκε" ὁ δὲ ὑπὸ τοῦ μεγέθους τῶν ἀγαθών ἀπιστών. 

42, ἀπὸ μελλισσίου κηρίου, α ρίδο6 977 δοπεψο-οοηιῦ, 
οΔΙ δα ἴῃ 1 ὅδηι. 14, 97. τοὶ κηρίον τοῦ μέλιτος. Α 
τεαιθης ἰοοά σι [η6 δηοϊθηΐβ8β. ΤΏ6 οὐ Υ 
δἰϊπηοπὶ οὔΠ 6 ἀἰ8ς1 0165 (ϑαγ8 0)»γγ. Ὅν θη,) νγὰβ ΠϑΑΣΪν 
ἃ Κίη ἴο {Πδΐ οὔ ἁοῆῃ (η6 Βαρί15381.. ΤῊ (1 444) τγᾶ8 
4130 υϑεά Ὀγ Ῥυ(Παρογα8. ὅο Ῥογρῆγ. νι. Ργιῃ. 84. 
(οἰϊοά Ὀγ ὙΥ εἰϑίεἰη,) τῆς δὲ διαίτης τὸ μὲν ἄριστον ἦν 
κηρίον ἢ μέλι" δεῖπνον δ᾽ ἄρτος ἐκ κέγχριον. 

4.4.---47. οὗτοι οἱ λόγοι (561]. εἶσ ι,}) οἷς ἐλάλησα π. ὃ. 
1. 6. “16 ψογάβ υἱζογϑά ὈΥ πιθ, ἤθη 1 νγἃ8 ψιἢ γου, 

 πμηρογίρα {Πδὲ 411 (πίηρβ σ΄τιτίθη οὗ τὴ6 ἣν ἀφββϑίῃ, 
Ὀυτίαὶ, Δη τγαϑβυγγθοιίοη,) δῃου]ὰ 6 {Ὁ1Π]|6. ΤΠ6 
ΟΙά Τοβίδιηθηῖ νγὰ8 ὈΥ {Π6 Φενβ αἀἰϊν!ἀοἀ Ιηἴο [ἢγ66 
ψοϊυπη68 : {Π61,.ὃνν (οἵ Μοβ68); [π6 Ῥγορβοίβ ; δηά 
[6 Ηδρίορτγαρῃθ. Νον, ἱἰπβίθδα οὗ ἰῆθ Ἰαϑί, (ῃ6 
ῬΒ8] 8 86 ἤδγθ πηϑηϊςοηρά, 8485 θοίηρ {(Π6 τηοβί βιῃη]- 
ποηΐ ὕοοκ οὗ {ῃ6 Ηδρίορτγαρηδ, δη6 (Παὶ ἴῃ ψΈ ΣΟΙ, 
ΔΓΘ σοηίδιηθα τηοβῖ ραγὶ οἵ {Π6 Ῥτγορῆθοῖθβ οὗ {Π6 
Μεβϑβίδῃ ; οἵ ψῇιςῇ ὙΥ οἰβίθιη σῖνο8 πυπηθγοῦβ Θχϑιη- 
ὈΪ68. [0 πιυϑῦ ΡῈ τεπηθιῃρογοά, [δαΐ {(Π6 96 ..8 ἀϊὰ 
1Π6η, δηά ἸΙοπρ Ὀοΐογο δά θη δοοιυβίομπιοά, ἴἰο σοη- 
Β 16 γ τδηυν οἵ [πΠ6 Ῥβδὶ 8 ψῃ οὶ ἰτραίθα οὗ {86 {γδιι- 
ἸλίοηΒ δῃά σα δηλ 165 οὗ Πᾶν, 48 ϑγτ}00158 δΔηἋ ὑὐγρ68 
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οὐ (ἢοβα ποῖ βϑῃου]ά Βαρρόμ ἰο ἐἰδ6 Μοβείδῃ. 
(Εοβοηηι. δηὰά Κυ!η.) 

45. διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν, οροησά, δη] ρΒίοποα 
{Ποῖν πη 8. 8.66 νοῦ. 82. δηά Ασοίβ 16, 14. ““νῇοβο 
Πποᾶγί {π6 Τοτὰ ορεοποά.᾽" Ὑγοίδίθϊῃ σοπηραγαβ Ρ]υ. 
.86. Ρ. ὙὙΏΘΓΟ 1ἴ 18 8414 (δὶ {π6 σοδάϊηρ οὗ ἴῃ6 
Οοῖβ, προσανοίγει καὶ προσκλίνει τὴν τοῦ Ὡ; ψυχὴν 

φιλοσοφίας λόγοις. 
47. ἀρξάμενον ἀπὸ ᾿Ἱερουσαλήμ. ῬΑΓΊΙΟΙΡ]68, Ῥάβδῖνο 

ὉΓ ποιοῦ, ἃΓ6 80 6 1Π168 (85 ἢ6Γ6) ρα ᾿ΠΠΡΘΙΒΟΠΔΙΪΥ 
1η [6 πουΐοῦ ροῆάθγσύ. Τῇῆδ δοουϑβίνα 15 ᾿ηδἰθδα οὗ 
ἃ βοηϊμνο οὗ σοῃβοαιθησθ. ΤΠΘΓΘ 18 ἃ ΠΘΆΓΙΥ 5. Πα 
Αϑ88ρ6 1ηὴ ΡΠΠ]οϑσ. ΕΡ. Αροὶ]. 8. ἐπῆλθες ἔθνη ---- ἀπὸ 

ἑευρίας ἀρξάμενος. Ἴο 888 ΠονΕνΟΓ τοι (6 οοἢ- 
βιἀδγϑίοη οὗ τυογάς ἴο ἐῤλίηπρα, [ἃ τοῦϑὲ θ6 οὈϑβογνεα, 
ἔπαΐ {Π18 88 δὴ δποίθηϊ ργογορδίνόο ρτδη(θα ἴο {Π6 
οἷν Ὀγ ἐπ6 ΑἸπιρ ΠΥ, διηοηρ' ΠΊΒΩΥ ΟἾΠΘΓ ᾿γἰ ν]]ΘρῈΒ. 
ΤῊῖ8 δοποοίίρεηῃ 1 ϑέγΓαΐθβ [γοπὶ πυπηογοῦβ ΗΒ Ό1η1- 
ο8] υγιτπρ; ΟΧ. στ. γΑΠΚτγα, [οἱ]. 167, 4. ““οἀ ν]}} 
θοβίον 0 ὈΘηδῆΐα, Ὁ] 655] ρ8, οΥ ΘΟΏ5ο Δί Οη8, οἡ (ἢ 
1ϑγδο 165, ἀχοορί ἴγοπὶ Ζίοη.᾽" 

48. ὑμεῖς δ. ἐ. μ. τούτων, ἱ. 6. ΟΥ̓́ΤΩΥ 1Π|8, ἀδαίῃ, 
δηᾶ τοϑυσγθοίοη. (ὐοιηρᾶγα Αςίθ 1, 8. 

40. ἐπαγγελίαν, ἱ. 6. (ῆ6 (Ὠϊηρ' ῥγοιη86α, οΥ (48 ψ6 
580.) [Π6 »γΌριῖδ6, ἴογ (ὈΥ τἴῃ6 4γ) [6 ψογὰ ργοηιῖδο, 
158 ῬΓΟΡΟΙΙ͂Υ ΟἿΪΥ 8 Ραϑῖ ρϑγίς ῃ]6. Βγ {}18 ἐπαγγελία, 
18 τηοδηΐ (ῃ6 ρΙ δ οὗ (ἢ6 ΗοΪγ ϑριπιί. Ἐξ ὕψους, 
ἔγοιῃη ἤοᾶνθῆ. ΤὍἢ}8 βιρῃηβοδίϊοη οἵ ὕψους, 1ΠΠι8ϊγδξο8 
{π6 οτρίη οἵου ψογὰ ἤδξαυεη, Μοὶ. υηἀουθίοα ν 18 
ἀογίνεά ἔἴτοπι ἰἢ6 Αηρ. δᾶχ. ϑεάπμδη, ἴο ἤθᾶνο, γαῖβ8: 
711 {ΠοΓΘΌΓΘ αἰῶνι ἀοποίοϑ {Π6 ἤθανθῃ, λοωυφά, 
ταὶϊβοα (0146 6). δοε Η. Τοοξο, ἢ “18 Τνοσδίοῃβ οὗ 
Ῥυτίου, ψ8ο οἰἴθ8 αἀονογ, ῥ. 9. 

“ Ἵδ. Τϑοἰδν γάὰβ ἀφ ἴῃ ἤδδνθῃ, 
Απά οὐμῆϊ τηοβία ἢδνα βίομαθ 'ῃ δνθῃ." 

ΤΠ6 σοτγοβροπάεπηέ ἴθγιῃ 'π αὐτοῖς οὔρανος, Π85 8. 81:Π}}}3 
ΔΙ] υϑΐοη : ἔῸΓ οὗ 41] (ῃ6 δἰγτηοϊορ βί8, οὰν Ιραγηθά οουη- 
ἐγγτηδῃ τ. ΕΌΠ]Θσ, 88 αἰσηο ἀἸβοογηθά 1(5 γα οτὶρίη, 
ψἰ οἷ 15 ΠῚ ὅρω, ἐο ναΐδε. ΤῊΪΒ5 15 ΘΟ Ητιη6α 4159, ΟΥ̓ 
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ἔπι 8686 οὗὨἉ {Ππ6 σοπίγασυ ἔστη ἐηζεγηωηι, ΤῊς Οοἴτηδν 
δηαὰ Πυίο, Ημ6]. Τῇ [Ιςοϊαπάϊς, ἄς. ΗΠ; 
Ἡοπΐη8, βεοίῃ οοὐρηδίὸ ἢ {ΠῸ Ηορτ ΘΘ. ᾿ 

40. ἕως οὗ ἐνδύσηθε δύναμιν. ΤῊ πψογὰ ἐνδύω; 
ΒΟΥ ἰο {Π6 ΗΟ. 52; αὶ 115 α'50 υϑεῖξ ὈΥ {Π6 
ΟἸαβδιόαὶ νυ εϊδτβ ἴοῦ ἐπάριο, ῥμρηϊδῆ εὐἰξ, ἄς. 80 
Ῥίορ. [Δοτγῖ. 8, 8. (εἰ Ὀγν ΚΥρΚα.) ἐνεδέδυτο τ᾽ ἀνδρὸς 
καὶ τὸ βάρος. ΑὐτΙϑίορῇ. ἢ. 784. ἐνδύμεναι κατὰ σκότου 
τόλμημα τηλικοῦτον. 1 δὰ Ιϑοογ, ῬαηΥρ. 111. μείϑους 
δυναστείας ἢ κατ᾽ ἀνθρώπους" περιβεβχημένοις, ὙΠ6 
ψογὰ ποΐ υη γα Υ οσσυβ 1η (8 δερί. 6Χ. ρΓ. 
Ρβαΐη. 98, 1. ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, ἐυπρέπειαν ἐνεδύ- 
σατο, ἐνεδύσατο ᾿κύριος δυνάμιν. ὅο {π6 1,δΔίη ἐπάμογο. 
566 Βδοοῖοὶ. [μ6χ. 

60, ἐξήγαγε ---- ἕως εἰς Βηθανίαν. ΒΥ Βοείδαην, 
τηυδί ἤθγα θ6 υηδοχϑίοοά [ἢδἴ ρᾶτί οὗ Ἢ ψ ῃϊσοἢ ἔογπηθά 
1η6 τπηουπηΐ οὗ ΟἸ᾿νο8, πο οὐγ Τιοστά δά οἴῃ 
ἘΠ γθο; δΔηᾶ ψὨ]οἢ, 85 1 δὰ Ὀδθθὴ ἃ ν Ππ685 οὗ ἢ]8 
μην ἰαξίοη, νσὰ8 ογἀαϊηρα ἴο "6 {πα οἵ ἢ15 Θγραζέαξίοη 

δηά ρσίοσυ. ΕΠ Π.118 ΤΙΡΏΓΥ οὔβογνθθ, {πὶ (ἢ 15 
αἸά ποὶ ἴδ Κα ρίας ἱπηιηθαϊδία Υ αἱ (6 οἷοβα οὗ (ἢ8 
ΒΌΡΡΟΙ, Ὀὰξ οη {Π6 ἔογ 6. ἀΔΥ δἾΘΣ Π15 ΓΘ σγθοί οι : 
Βίη66 ἴΠ6 1ηἰθττηΘα δἴ6 ΟἸΓΟΙ 88 668 ἃΓ6 οὐ οα ὈῪ 
{πΠ6 Ἐνδηρο 18ῖ : 88 [ὉΓ ἰηβίδηςθ (ϑᾶγ8 Ἐοβθηη.) {Π6 
οἰγουπιβίδησο οὗ 1ῃ6 Δροβί68 δηξογηρ (ἀ81166, οὗ 
ΕἸ γΙ808 ἔγθαυ θην ἀρρθάγίηρ ὑπΐο (ἤδη ἴῃοΓο, ἀπά 
οὗ {ποῖγ τοίυγηῖηρ ἔτοτα Ο411|66 ἴο Φογυβα θη). 866 [Π6 
ποίβ οἢ Μδζγκ 106, 14. 

δ1. ἀνεφέρετο. ὅ66 [88 ποία οἡ Μαῖκ 16, 19. 
δῷ, προσκυνήσαντες αὐτὸν, οεΓτεά Ὁρ το] σίου ψογ- 

ΒῃϊΡ ἰο ᾿ίπι. Ιη {18 8Β6η56 [ἢ6 ΨοΓα ΟΟΟῸΓΒ 1 νΔΙΙΟῸΒ 
Ρΐδεοθ5 οὗ {86 Νὰν Ταβίδιηθης. ““Ἴὴς οὔδι ὕρ 
ῬΓΔΥΘΓ5 ἴο ἢϊπὶ (βᾶγ8 ἢ οἴ8.}) ἰπουρῇ δθβθηΐ δηὰ 1ῃν181- 
]6. Ἐογ προσκυνήσαντες ἀδῃηοία8 ἴῃ τα]!ρίουβ ψοΓ- 
8010 ον ἢγϑί Γεπάἀογοά ὈΥ {μ6 Αροβίΐοβ ἰο (βγιβί." 
Βυϊΐϊ σορᾶτα Μαδίῃ. 28, 17. 

δᾷ. μετὰ χαρᾶς μεγάλης, ευἱέδ σγοαξ7οψ. Βδοδιυι8θ 
{Π6Υ πον ἔα Πγ σοι ρτθ θη {16 ρ]ΟΓΙΟι5 ΤΠΔΠΠΟΣ 1 
ψ οἢ. στρα θιρεοη ᾿ν88 ργοσυΓοα 1ογ (Π6 ὨπΠηδη ΓᾶΟΘ, 

Ξ 
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διὰ ψεγο ομοογοὰ 1 (Π6 στοαί ργοπηῖδο οὔπα ΗοΪγ 
δριγιί. 

78. καὶ ἦσαν διαπαντὸς ἐν τῷ ἱερῷ, ἰ. 6. αδεϊάμὲ, αἱ 
41} δὲ εἰπγ68, ογ (α8 Εὐτῆγτηῖυβ οχρίδὶηβ κατὰ τοὺς 
καιροὺς τῶν συνάξιων, ὅτε εἶναι ἐν αὐτῷ ἐξῆν, τυλοπευεν 
ἐλο ρεοορίε λαά αδεοηιδίεά, απὰ ἐδεν δαά ρμεγπιξδείοη ἴο 
δὲ ἐπ ἱέ. ὙΠΟΥ γοραἰγοα ἰο ἴπ6 το ρΡ]6 ἴῃ ργοίδγθηςθ 
ἴο ΔΏΥ Οἰἶ ΘΓ μίας ; βίης ἴδθγο {π6 6708 Ψ6ΓΘ δοσι5- 
ἰοτῃθα ἴο ῥΓΑΥ, δηῃὰ γοίυγῃ ὑμδηΚ5 ἰο (οὐ, αβρβοῖδ! Υ 
Οἡ Πιομηθῶζοι!Β ΟΟΟΔΒΙΟΠ8. 

ἘΝΌ ΟΕ ΥΟΙ, 11. 

ἱκοιάου : Φοῖΐια Νίοἢοἷς δηὰ ϑου, 46, Ῥαχὶϊϊαυγθηϊ -οἰτοεῖ. 
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